MIF trakk det lengste strået i 85-årsjubileet
På gnistrende skiføre ble den årvisse klubbkonkurransen i langrenn mellom Drammens
Ballklubb (DBK) og Mjøndalen IF (MIF) arrangert fra MIF-hytta sist onsdag. I år, som
i fjor, var bruntrøyene de raskeste sammenlagt, men Sivert Johansen, DBK, var
kveldens kjappeste skiløper.
Tom Helgesen
Med tiden 14.30 var 20-årige Sivert drøye minuttet foran MIFs bestemann, 15-årige Mats
Hval. Sivert gikk junior-VM i vinter, og han staka seg enkelt rundt de 6 kilometerne i
lysløypa på MIF-hytta uten festesmurning. Unge Hval, som også selv er en lovende bandy- og
fotballspiller, er for øvrig oldebarnet til MIFs legendariske fotball- og bandyspiller Jørgen
Hval. Så her snakker vi om mange «brune» gener.
Meget god glid
Med en god del varmegrader ventet de fleste sørpeføre på MIF-hytta, men det ble slett ikke
tilfelle. De nypreparerte skiløypene frøys på etter solnedgang, så det gikk så det suste i
nedoverbakkene. Ja, flere steder var det umulig å følge skisporet i svingene, for så stor ble
farta. Når alle tidene ble summert, var MIFs løpere over ni minutter foran drammenserne. Det
ble med andre ord en knusende mjøndalsseier i sammenlagtkonkurransen.
Flest Bestemannspremier til DBK
Ballklubbfolket var likevel fornøyd med å ha dagens raskeste løper og at de tok 5mannspokalen (de beste over 46 år) og Damepokalen (36 år og eldre) i tillegg til
bestemannspremier i 15-20 år (Sivert Johansen), i 21-35 år (Martin Sommer Nygaard),
kvinner 36 år og eldre (Anette Bomann Larsen) og 46 år og eldre (Håkon Wold). 15-35
årsklassen tok Henrik Magnussen fra MIF seg av, mens MIFs lovende skiløper, Solveig Steen
Hofstad, vant kvinner 15-35 år.
Primus motor
- Jeg er godt fornøyd med nok en totalseier. DBK har vel faktisk kun én totalseier siden 2010,
sier en stolt nestor i MIFs skigruppe, Svein Iversen. Han har vært primus motor for den
tradisjonsrike klubbkonkurransen i en årrekke, og i 2019 var Iversen blant annet både speaker,
utregner og premieutdeler.
- Men dere ble ”knust” av Ballklubben når det gjaldt antall deltagere i år?
- Ja, vi hadde færre løpere enn DBK denne gangen - 17 mot 21. Vi kunne gjerne vært flere,
men jeg tror grunnen til forfallene var sykdom. Ellers er det veldig positivt at de yngste
løperne våre, 15- og 16 åringer, stilte mannsterke opp - seks stykker. 15-åringen Mats Hval
var faktisk vår beste løper, kun litt over minuttet bak junior-VM-fareren Sivert Leander
Johansen!

Første gang i 1934
Nå er det altså 85 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 2019, 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 MIF-hytta 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.

