DBK slått av MIF i klubbkonkurransen
DBK klarte ikke å forsvare fjorårsseieren i den årlige DBK-MIF konkurransen på ski,
for på hjemmebane på MIF-hytta onsdag før påske var bruntrøyene best. - Vi ble litt
over seks minutter bak mjøndølingene sammenlagt, så vi ble dessverre klart slått i år,
sier Ole Johan Kvan fra skigruppa til DBK.
Tom Helgesen
- Trøsten får være at vi hadde kveldens desidert raskeste løper og tok fire bestemannspremier.
Sivert Leander Johansen, vår eminente juniorløper, viste klasse og hadde dagens suverent
raskeste tid med 15.11. Sivert er så sterk nå at han staka hele konkurransen på blanke ski!
Nærmere to minutter distanserte han nestemann med, Henrik Magnusson fra MIF, forteller
Kvan.
4-2 til DBK i bestemannspremier
Ellers fikk Ballklubben bestemannspremier til Terje Bjertnes i menn 21-35 år, Kristin
Arnesen i kvinner 36 år og eldre og Håkon Wold i menn 46 år og eldre. MIFs Amalie
Honerud Olsen og Henrik Magnusson stakk av med bestemannspremiene i henholdsvis
kvinner 15-35 år og menn 36-45 år.
Med snøbyger
Konkurransen, som ble startet opp i 1934, ble arrangert i snøbyger. Ja, mange fikk seg en
overraskelse da snøværet kom, så klisterskia ble gjemt bort og zeroski og felleski ble tatt i
bruk hos mange i stedet. Deltagerne gikk to runder på 3 km i velpreparerte skiløyper, men
været førte likevel ikke til noen rekordtider. Likevel gikk MIF-løperne jevnt bra, så det ble en
enkel seier til slutt.
Gått aktivt inn
- Hvordan klarte MIF å slå så kraftig tilbake etter at de tapte mot DBK i fjor?
- Vi savna vel en del løpere i fjor, så i år har vi gått aktivt inn for å få med flere av de "gamle"
løperne våre. Dette er langrennsfolk som "la opp" bare for få år siden, sier MIFs nestor i
skigruppa, Svein Iversen. Han har vært med på å arrangere denne klubbkonkurransen siden
1984. Altså for 34 år siden, og han har vært med hver gang etter det.
Viktig å konkurrere som lag
- Hvorfor er det så viktig å fortsette med denne tradisjonelle klubbkonkurransen?
- Fordi det er viktig å konkurrere som lag for klubben din - også i langrenn. Husk på
"Gubbe's" ord: "Samhold, lagånd og kameratskap må alltid gå foran"! De spesielle reglene for

lagpremiene skiller også konkurransen ut fra et vanlig skirenn. Alle - uansett alder - kan være
med på å telle på en av pokalene. Da er det kanskje ikke så nøye om man får en av
bestemannspremiene individuelt eller ikke, mener Iversen.
Stor aldersspredning
Ballklubben stilte med 17 deltagere, faktisk én mer enn mjøndølingene. De hadde også hele
54 års aldersforskjell mellom eldste og yngste fra klubben sin, henholdsvis Mathias
Rognebakke som fyller 16 år og Nils Petter Haugfos som runder 70 dette året. Så nok en gang
blir det slått fast at DBK-MIF konkurransen er for alle som kan gå på ski. Tidligere har det
vært med både spreke bandy- og fotballspillere, så også i år, idet MIF’s A-lagsspiller bandy,
var med og representerte «de brune».
Første gang i 1934
Nå er det altså godt over 80 år siden Drammens Ballklubb (DBK) og MIF hadde sine
første nappetak. Initiativtagere den gangen var Johan Fredriksen, Sverre Neprud, Johan
Wilthil og Sverre Gulbrandsen fra DBK, og R. Narum-Hansen, Leif Borgersen, Martin
Østgaard og Oscar Munkhaugen fra MIF. MIFs Olaf Olsen vant for øvrig det første løpet i
1934. Varmretten som ble servert deltagerne etter rennet for over 80 år siden må man
imidlertid se langt etter i 2018, men MIF-hyttas gode vafler duger i høyeste grad det også.
Den første DBK-MIF-konkurransen ble arrangert på Fredly på Konnerud 11. mars 1934.
Årsaken til at rennet ble avholdt på Fredly, var antagelig at verken DBK-hytta eller MIFhytta var ferdigbygd. I mange år vekslet det på mellom Drammen og Mjøndalen som
startsted, men i de siste årene har klubbkonkurransen alltid gått fra MIF-hytta og nesten
alltid også den første onsdagen etter Birkebeinerrennet.
Snøfattige vintre har gjort det vanskelig å arrangere skirenn i Drammen i siste halvdel av
mars, selv om det hadde vært fullt mulig akkurat i år. Med den nye lysløyperunden og den
nye stadion ved MIF-hytta er det jo en drøm å arrangere skirenn i dette området.

De 10 beste fra hver klubb
Sivert Leander Johansen
Terje F. Bjertnes
Håkon Wold
Martin Sommer Nygård
Marius Kaspersen
Håkon Warloff
Mathias Rognebakke
Ole Johan Kvan
Hans Chr. Backer Owe
Øystein Rognebakke

00:15:11
00:17:42
00:18:08
00:18:13
00:18:19
00:19:13
00:19:35
00:19:37
00:20:03
00:20:12

Henrik Magnusson
William Kjeldsrud Haug
Amalie Honerud Olsen
Kent Jensen
Hallvard Vik
Geir Olsen
Jan Kristian Haugnes
Erik Gevelt
Julie Bodahl
Inge Ravnås

00:17:04
00:17:15
00:17:51
00:17:53
00:18:08
00:18:09
00:18:38
00:18:49
00:18:57
00:19:07

