Klubbmesterskapet 2018
Klubbmesterskapet 2018 er et tilbakelagt kapittel. Om man skulle prøve å
konstruere dette i et filmstudio så hadde man ikke hatt sjans til å få det like
perfekt. Kjusbakken badet i sol, solkremen var framme hos de mest sarte,
underlaget kunne ikke vært bedre og glisene gikk helt i rundt i fjesene på
utøverne. Dette var rett og slett en 100% verdig avslutning av Påska 2018.
Selv et tungt mesterskap som NM kunne ikke ta lufta
ut fra en meget opplagt Tor Hauan. Før klokka 07:15
var han på plass i målhuset å gjorde de siste
kalibreringene av klokkene og forberedelsene til det
viktigste rennet for sesongen – i alle fall i følge
Legends klassene. Når en møter Hauan på dette
tidspunktet så kommer ofte kommentaren: «-Det var
godt å kunne sove såpass utpå en gang i blandt».
Litt før solen nådde toppen av starthuset i Kjusbakken var målceller og måltavle på plass
og tidtakerbua sikret. Ikke en gang Kim Jong Un kunne klart å kommet seg inn i
tidtakerbua i «Buerhenget». Det er ikke så rart at det blir sikret så godt når Tor har sin
årlige date med Jorunn inne i tidtakerbua.
Rennleder Gabriel kom passelig antrukket i sin røde Mazda og parkerte, som vanlig,
relativt uansvarlig. Det er alltid knyttet litt ekstra spenning til om han kommer seg ut igjen
etter tidligere hendelser på parkeringsplasser i Hafjell. Heldigvis for Rennleder Gabriel så
har alltid Østen et slepetau i børstraktoren sin. Det var tydelig at Rennleder Gabriel hadde
snakket med sin gode parkeringskompis Dag-Erik om hvor man bør parkere og ikke
parkere siden de begge kom seg trygt ut av parkeringsplassen. Dette var også debuten til
Rennleder Gabriel som rennleder. Snakk om å bli kastet til løvene, ut på dypt vann, tynn is,
Urias-post, ja i det hele tatt en tung og vanskelig oppgave for en fersk rennleder.
Løypa i år ble også, som tidligere, diskutert opp og ned av selvutnevnte eksperter på feltet.
Konklusjonene var mange allerede da den tredje porten ble satt. Rennleder Gabriel hadde
satt de mest kyndige på saken for å sørge for at porter ble satt riktig vei og etter riktig farge.
Derfor var det godt at Østen Tande kun måtte levere fra seg to røde porter rett før mål.
Under besiktigelsen haglet kritikken og protestene om at det var en uforsvalig løype som
ikke var i henhold til reglementet.
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På start stod en staselig mann i Stian Sletmoen. Det
var mange som var ekstra spent på hvilken jakke
Stian skulle bruke idag. Snakken dagene i forbeien
gikk på om han skulle bruke den oransje dunjakka,
en blå vaffeljakke, den nye Helly Hansen ytterjakka
fra NM, eller kanskje skulle han klinke til med den
grønne lette dunjakka si? Det ble et lite antiklimaks
da Stian ankom Kjusbakken. Han hadde valgt
innerjakka fra NM bekledingen og vi som hadde
gledet oss til å se moteløven vise fram siste skrik måtte se litt bort å gjemme skuffelsen før
andre oppgaver ventet.
De som kanskje fikk sett de som var aller mest nervøse var jentene i sekreteriatet. Her var
det få som helt hadde kontroll på hvilket nummer man skulle ha. Heldigvis har Anne-Kine,
Trine og Maria blitt godt drillet over mange år til å se an person som kommer om hvorvidt
tilstedeværelsen er der. Det ble meldt om at da Roar kom inn for å hente startnummer var
han grønn i ansiktet. Heldigvis beroliget jentene Roar såpass mye at han tilslutt fikk
startnummeret rundt halsen og kunne komme seg videre til besiktigelse. Vi ser i ettertid
hvor viktig det er å ha noen som er støttende og positive rundt lettere nervøse menn
nærmere 50 enn 30. Neste år vurderes det sterkt å øke vaktholdet i sektreteriatet fra
Politiet da vi ikke ønsker uoverstemmelser eller utagerende aggresiv adferd.
Prøveløperne ble sendt avgårde etter en klar og
tydelig klarering fra Rennleder Gabriel.
Prøvekjørerne var hentet inn fra grisgrente strøk
sørom Mjøsbrua. To blad Mikalsen og Amalie Flåm
sørget for at nervøsiteten på start tiltok da de enkelt,
pent og pyntelig testet løypa og tidtakingen. Fra knall
blå himmel og med halve bakken i sol kunne
Rennleder Gabriel offesielt kjøre igang sin første
konkurranse som rennleder. Fra Gondolmasta ledet
han rennet på mesterlig vis. Han hadde ikke latt klagene på løypa fått slått rot, gitt
komplement til Stian for jakka og han hadde til og med tatt seg av Roar på besiktigelsen og
gitt han noen beroligende ord og en valium. 1.omgang gikk lekende lett og det var god
stemning i målområdet.
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I målområdet stod grillmester Mette
med pølser, sammen med Hedda,
Gro, Kari og Hege. Disse damene
hadde kaffe, kake, pølser, saft, brus,
skryt og trøstende ord til de som kom
forbi. Det er ingen som helt vet
hvorfor TKA-Leder Ole Kristian
Kirkerud brukte så lang tid i pølsekøa,
men det har gått noen rykter om at
han var svært deppa etter sin første
omgang og måtte ha trøstende ord fra
alle damene i serveringen. Han savnet
også helt sikkert sin argeste konkurrent og bror, Magnus, som glimtet med sitt fravær. Ole
Kristian har enda ikke uttalt selv at han manglet motivasjonen til å slå Magnus, men vi vet
alle at det kommer med tiden og når pulsen endelig får lagt seg.
I målområdet stod også gullstrupen fra Bergen og leste opp tider som aldri før. Han hadde
klart å stokke tungen sin denne dagen og det ble ikke noe krangel med seg selv på hva som
skulle bli sagt. Han hadde selvsagt ordnet seg en god startposisjon med den samme
unnskyldningen som fungerer hvert år:«-Eg skal bare kjøre nå, for eg må få kommentert
Legendsklassene». Med en slik unnskyldning og en karisma som bare en Bergenser kan
utstråle så går dette hvert år.
Pølsene ble revet vekk og kakene spist opp. Det fantes ikke en smule igjen. Dette er et godt
tegn på en suveren servering i målområdet.
Det veldig få hadde fått med seg var dramaet som foregikk på Gondolmasta under
avviklingen av første omgang. Kun Rennleder Gabriel og fotograf Stig Stenberg. En ikkenavngitt person i slutten av 40-årene krevde radioene til Rennleder Gabriel. Hvor denne
ikke-navngitte personen kom fra vet veldig få. Det var som han må ha dukket opp fra et
hull i bakken som ble gravd i fjor og hvor denne mannen endelig hadde funnet veien opp
igjen. I følge Rennleder Gabriel var mannen tett i bihulene, noe som er et tegn på støvet fra
hullet han dukket opp ifra. Han snakket også om en sabotering av Klubbmesterskapet for
noen år siden og at han ikke ønsket dette skulle skje igjen. Rennleder Gabriel forlot derfor
sin posisjon og gjorde seg selv klar til å kjøre sine omganger mens den ikke-navngitte
mannen fra dypet overtok rennlederrollen uten noen sabotasjer å spore. Dramaet påvirket
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heldigvis ikke vår eminente fotograf som leverer
bilder til terningkast 6. Enkelte av bildene kan
også brukes til utpressing dersom man spør Stig
og deler brodelig med utpressingssummen.
Solen stekte sterkere og sterkere utover dagen.
Ole Bertil som gjorde et meget overraskende
comeback pustet sterke utøvere som Kirkerud,
Nytun og Veen rett i nakken og forran veltrente
menn som Hammersmark, Larsen og BakkeHaugen. Det var mange som var ekstremt overrasket over ferdighetene til Ole Bertil. I
tillegg til comebacket til Ole Bertil var comebacet til Kjetil Veen meget imponerende! Opp i
alle comebackene var det også noen som debuterte og med veldig god stil. Kristin
Kirkestuen leverte en råsterk 4.plass. Øystein Skurdal klarte målet om å ikke bli sist, men å
være med i baktroppen. Torbjørn Mæhlum og Jo Lunde er riktig nok ingen debutanter,
men disse to bar preg av at de hungrer etter at snøen snart skal smelte slik at de kan ta
fram golfkøllene igjen. En av debutantene var også Daglig Leder i Lillehammer Skiklub,
Kenneth Nordahl-Pedersen. Han beviste at trening gjør mester og kjørte ned tiden sin
mest av alle fra første til andre omgang. Godt over seks sekunders forbedring! Om denne
framgangen fortsetter så blir han å regne med helt i toppen om fem til seks år. De to som
imponerte aller mest med sine debuter var Toril og Jan Erik Carolin. Luften mellom disse
to var elektrisk etter første omgang. Jan Erik hadde nemlig blitt slått av sin kone og han
var knapt å snakke til. Med dette som motivasjon klinka Jan Erik til i andre omgang og
kom seg totalt sett noen skarve tiendeler foran Toril. Dette var en fin gest fra Toril for å
beholde humøret til Jan Erik utover våren.
Alle utøvere i de aldersbestemte klassene fikk flotte premier levert fra Hamar Media som
ble organisert av Mari. Selv ikke en brist i et ribben etter en hard påske stoppet Mari fra å
line opp premiene og at selve utdelingen
gikk knirkefritt. Siden vi hadde storfint
besøk av Daglig Leder, Kenneth, så
overrekte han premiene til
premievinnerne. Klubbmestre ble kåret og
fikk fortjente og staselige premier.
I U12 klassen ble Thilla klubbemster foran
Ada og Kristine. Thilla kunne sikkert kjørt
to omganger til og fortsatt vært foran mor
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og far. I U12 gutter var det et tett oppgjør mellom Ulrik og Torkel. Det ble til slutt Ulrik
som trakk det lengste strået og ble klubbmester. Det var likevel en bismak for Ulrik som
hadde et veddemål med mamma Merete. Ulrik må nå ta 10 sit-ups hver dag i et år
framover siden han ikke klarte å slå mamma. Marius Kirkestuen klarte akkurat kjøre fort
nok til å kapre 3.plassen.
I U14 klassen ble Fredrikke klubbmester. Kampen om 2.plassen ble en jevn batalje mellom
Selmaene. Her trakk Gillard det lengste stået med 4 hundredeler forran RambækSletmoen. Etter rennet var begge to strålende fornøyde og man kunne ikke spore noe
skuffelse hos Rambæk-Sletmoen verken på hundredelene, serveringen fra mor eller
jakkevalget til far.
I gutteklassen var det som alltid et rotterace mellom Knoll og Tott. Her var det Knoll
Sommerfelt Stenberg som var skarve 19 hundredeler foran Tott Fjeldavli Linberg, mens
Sigurd tok tredjeplassen.
U16 jenter ble Amalie klubbmester foran
comeback queen Lova Padel som igjen var
foran Natalie Petersen. Natalie takket for
seg og for treningen i vinter. De reiser nå
tilbake, men har en lovnad om å komme
tilbake igjen når snøen faller igjen.
I gutter U16 ble Nikolai Larsen
klubbmester for Joakim. 3.plassen gikk til
Hokksunds store sønn, Henrik, som tok
denne plassen med kun 2 hundredeler.
Oliver Norheim ledet etter første omgang
med ble psyket ut på start og la seg like godt på en innerski i slutten av henget.
I Legends Damer var det 10 lekre damer på start. Startdommer Svenn slet igjennom begge
omgangene med å stokke om på numrene. Det var ikke vanskelig å se at han kosa seg da
han kunne rope på damene på start. Merete Fjeldavli stakk av med seieren. Hun kjørte
fantastisk i to omganger og hadde endt på en andre plass i herreklassen. Dette er meget
imponerende av den gamle World-Cup løperen. Bak Merete fulgte Anette på en fin 2.plass
og Gunn Amdal på en 3.plass.
I Kvinner A var det en høydramatisk kamp mellom Silje og Caroline. Caroline ledet etter
første omgang, mens Silje lå på en andreplass. Silje kastet klærne i andre omgang og fikk
på seg fartsdress og kjørte akkurat fort nok til å snappe seieren fra Caroline. Det var nok en
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god oppvask rundt middagsbordet om hvorfor ikke tiden ble manipulert fra tidtakerbua.
Mathilda Padel endte på en fin 3.plass.

I Kvinner U18 var det New Zealandske Amelia Gillard som stakk av med seieren foran
Mabel som er på tur tilbake fra korsbådsoperasjon. 3.plassen gikk til Emma.
I Kvinner U21 ble Marie suveren klubbmester.
Herrer Legends klassen er alltid den tyngste
klassen. Om man setter alle deltagere inn i en
annen klasse så tror vi fortsatt at dette er den
tyngste klassen. Hele 28 deltagere var til start
og Kjetil Veen ble fortjent klubbmester foran
sin gamle konkurrent fra fortiden, Jan André
Nytun. Disse har hatt mange fighter opp
igjennom årene. Det må være gøy for
gamletrener Østen å se at hans tidligere
elever har kvitta seg med unotene han
påførte de i de yngre dagene. På trendeplass
endte Ole Kristian som var noe skuffet over at all treningen i høst og nye ski var forgjeves.
I Menn Klasse A ble sportssjef, Totto, klubbmester foran Rene og Gabriel. Det virrer rykter
innad i miljøet om at grunnen til at Faarup ikke stilte til 2.omgang var på grunn av et
magevirus som slo ut i full blomst etter at han hadde fått noe vann av Totto. Det ble lagt
inn protest på anklagene om dette, men protesten ble kom aldri i tide.
I Menn U18 ble Andreas Amdahl klubbmester.
Han hadde de to raskeste tidene for hele dagen og
kan stolt kalle seg KLUBBMESTER. Han vant
klassen sin foran Ulrik og Vegard. De to
sistnevnte hadde blitt 2 og 3 i Menn klasse A ☺
I klasse menn U21 ble Marcus Vorre klubbmester.
Marcus hadde i år igjen nest raskeste tid av alle
sammen. Han vant klassen foran Mads Larsen.
Mads klarte heldigvis å holde lillebror Nikolai bak
seg.
Vi kan være meget stolte over oss selv etter et fantastisk Klubbmesterskap. Med ca 100
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startende i et slikt vær som vi hadde 2.påskedag kan det ikke finnes en bedre ramme for å
hedre Lillehammer Skiklub i klubbens 135-års jubileum. Som sportssjef blir man veldig
stolt, men samtidig også ydmyk av å se den innsatsen som blir lagt ned, ikke bare i
klubbmesterskapet, men også hver eneste dag og på hver eneste trening for at barna skal
ha det best mulig på trening i et trygt og inkluderende miljø. Tusen, tusen takk for dagen!
Selvsagt helt objektivt beskuet av
Bjørn-Tore «Totto» Staurset

Lillehammer Skiklub
Kleivbakken 9, 2. egt
2618 Lillehammer
Postboks 97
2604 Lillehammer

Tlf +47 480 43 494
epost post@lillehammerskiklub.no
www.lillehammerskiklub.no

