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VVeellkkoommmmeenn  ttiill  ddeett  4477..  LLaauurriittzz  BBeerrggeennddaahhllss  MMiinnnneelløøpp    
Sørkedalens Idrettsforening (SIF) ønsker alle, enten deltakere, ledere eller tilskuere 
velkommen til Sørkedalen og den 47. utgaven av Lauritz Bergendahls Minneløp.  

Rennet arrangeres til minne om skikongen Lauritz Bergendahl og de andre store skiløperne 
Sørkedalen har fostret. Lauritz Bergendahl selv kan dere se foran Sørkedalen skole (motsatt 
side av Sørkedalen Landhandel og Kafé), hvor han står som statue - avduket av selveste kong 
Olav i 1977. Mer om SIF sine skikonger står i dette program.  

Vi i SIF håper vi har klart å legge til rette for at idrettsglede og skiglede vil prege rennet, og at 
barna får en fin ski-opplevelse. Lykke til og velkommen tilbake til Sørkedalen og det 48. 
Lauritz Bergendahls Minneløp om ett år.  

 

Takk til:  

Skiforeningen som eier og drifter Snøkanon-anlegget her på Lokalet og som preparerer 
løypene våre.  

Bymiljøetaten i Oslo som kjører ut snøen vi produserer til våre løyper.  

Røa IL Langrenn som stiller til dugnad for å snø-kanon vakter og hjelper med vedlikehold av 
løypene.  

Anthon B Nilsen som støtter arrangementet som sponsorer.  

Alle frivillige og bidragsytere som gjør en formidabel innsats for at dette arrangementet blir 
gjennomført hvert år! 

 

 

Med hilsen  

 

Erling David-Andersen,  

Leder, Sørkedalens Idrettsforening   

  



IInnffoorrmmaassjjoonn  ttiill  lløøppeerrnnee  
 
Stilart: Klassisk.  
Vi minner om at skøyting ikke er tillatt. Skøyting vil medføre diskvalifikasjon. 
For landsrennet vil det være stakefri sone med vakt, se løypekart. 
 

Løypelengder: 
10 km = 2 x 3 km + 2 x 2 km: 17 år og eldre gutter. (landsrenn) 
5 km = 3 km + 2 km: 15 og 16 år jenter / gutter, samt 17 år og eldre jenter. (landsrenn) 
3 km: 13 og 14 år jenter og gutter. (landsrenn) 
2 km: 9, 10, 11 og 12 år jenter og gutter. (krets- og sonerenn) 
 

Start:  
Startrekkefølge: M senior, M19-20, M18, M17, K senior, K19-20, K18, K17, G16, J16, 
G15, J15, G14, J14, G13, J13, G12, J12, G11, J11, G10, J10, G9, J9. 
Første start landsrenn: kl 10.00, i rekkefølge 10 km, 5 km, 3km. 
Første start kretsrenn: kl 12.15, alle går 2 km. 
 

Lisens: 
Oppmennene er ansvarlige for at alle de påmeldte deltagerne har gyldig lisens etter 
Skiforbundets bestemmelser.  Arrangøren selger engangslisens til deltagere som ikke har gyldig 
årslisens.  
 
Startnummer: 
Utdeles enkeltvis til deltagere på Idrettslokalet fra kl. 9.00 renndagen. 
 

Premiering: 
I henhold til Skiforbundets bestemmelser.  Premieutdeling på Idrettslokalet etter som klassene er 
ferdig utregnet. Premiering ved målpassering for de to yngste klassene.  
 
Kafe: 
Det vil være innendørs kafé på Lokalet, der det serveres drikke, kaffe, diverse mat, boller og 
kaker. Betaling per Vipps eller kortterminal. 

Parkering: 
Parkering skal helst betales på forhånd for å minimere køen i Sørkedalsveien:  
Kr 120,- på VIPPS 25782.  
Kvittering vises til vakt ved innkjøring på plassen.  
Det er en stor parkeringsplass, men det blir fort fullt dersom man ikke parkerer som forevist av 
parkeringsvakten; jevn avstand mellom bilene er lurt. Fotgjengere må være forsiktig ved krysning 
av Sørkedalsveien. 
 
 



Stadion 2023: 

 
Oslo skikrets og Sørkedalens Idrettsforening ønsker å gi alle deltagere en god opplevelse, og det 
er et uttalt mål at alle barn skal ha det gøy på skirenn!  
Det er derfor viktig å overholde sperringer på stadion, det vil si at det er kun deltagere som skal 
inn mot start. Vennligst overhold sperringer i målområdet, så deltagere får mulighet til å 
«summe seg» i fred før de møter foreldre. Det er markert område for skifting av klær ved behov. 
Vi oppfordrer alle foreldre til å komme seg ut langs løypa for å heie på sine respektive! 
Det er laget skispor for testing av smøring og ski i den nordvestre delen av stadion. 
 
WC: 
Toaletter finnes inne i kjeller på Lokalet og i bygning ved siden av / øst for Lokalet. 
 
Sekretariat: 
Sekretariat finnes inne på Lokalet.  
Resultatlister legges kun ut digitalt på www.minnelopet.no og www.eqtiming.no. 
Klagefrist er ihht NSF reglement. 
 
 
 
 



Rennleder: Erik Eiklid mob. 907 32 566 
Teknisk delegert: Frode Larsplass, mob. 977 73 717 
Løypesjef: Erling David-Andersen  
Løypevaktsjef: Gry Bjørum / Arve Sand 
Tidtagersjef: Jan Erik Finnerud Larsen / Emit 
Sekretariatsjef: Konni Dahl     
Startsjef: Anders Schau / Mads Sundet 
Mål & saftsjef: Bjørn Grevstad 
Premiesjef: Kristine Bergendahl  
Kiosksjef: Monica Marie David-Andersen 
Parkeringssjef: Runar Grøttumsbråten 
Førstehjelp: Andreas Moan; mobil: 950 55 441 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sørkedalen Idrettsforening oppfordrer alle til å benytte glidprodukter uten 
fluor! Minner om totalforbud mot fluorprodukter. 
 
Fluorfritt kan gjøres på flere måter; vi oppfordrer til å avstå fra å bruke glidprodukter 
som inneholder fluor, herunder LF, HF, fluider, klosser og pulver.  
Bruk CH-glidere eller tilsvarende rene parafinvokser.  
For mer informasjon, se: https://toffestutenfluor.wordpress.com/  
  



LLAAUURRIITTZZ  BBEERRGGEENNDDAAHHLL  11888877  --  11996655 
 
Det er til minne om skikongen Lauritz Bergendahl 
Sørkedalens IF arrangerer dette rennet. Bergendahl var 
første gang å finne på premielista i en større 
konkurranse i 1904. Da vant han 3.-premie i 
Holmenkollrennenes hopprenn for juniorer. I 1905 tok 
han 2.-premie i samme klasse. Så ble Bergendahl borte 
fra skikonkurranser til 1909. 
 
I Holmenkollrennene i 1909 startet han som nr. 100 i det kombinerte langrennet, og 
gikk i mål som nr. 30. Han startet i klasse B, men gikk fire minutter fortere enn 
bestemann i klasse A. I hoppbakken falt han, men likevel tok han 5.-premie i 
kombinert. Det ble ikke gått 50 km i Holmenkollen i 1909. Det lengste rennet denne 
vinteren var tremila i det første Hovedlandsrennet (NM) på Lillehammer. Lauritz 
Bergendahl vant denne 30-kilometeren og han vant også kombinertlangrennet. I 
hoppbakken måtte han imidlertid overende, men han tok likevel 2.-premie i 
kombinert klasse B. 
 
Fra 1910 til 1915 (deltok ikke i 1911) var Lauritz Bergendahl omtrent ubeseiret i større 
konkurranser. Han behersket langrenn og hopp like godt og ble SKIKONGEN Lauritz 
Bergendahl. Hardest konkurranse fikk han som oftest fra klubbkameraten Johan 
Kristoffersen. 
 
Lauritz Bergendahl var meget systematisk i sine forberedelser med hensyn til 
kondisjonstrening og skiteknikk. På disse områdene var han langt forut for sin tid. Og 
seirer på flere minutter var ikke uvanlig. På femmila i 1914 vant han med 22 minutter 
og i 1912 var avstanden til nestemann 17 minutter. I 1912 fikk han for øvrig også 20 i 
stil i hopprennet i Kollen. 
 
Lauritz Bergendahl avsluttet sin karriere i Holmenkollen i 1915 på en måte som var en 
skikonge verdig. Han vant femmila, ble beste langrennsløper i kombinertkonkurransen 
og vant kombinert. Han tangerte bakkerekorden og fikk damenes pokal som beste 
hopper. 
 
Lauritz Bergendahls fremste meritter: 

- I Kollen: Vant 50 km og kombinert (kongepokalen) i 1910, 1912, 1913, 1914 og 
1915. Fikk damenes pokal som beste hopper i 1915. Vant 18 km kombinert 
langrenn i 1909, 1910, 1913 og 1915. 



- I Hovedlandsrennet (NM): Vant 30 km i 1909 og 1912. Vant kombinert 
(kongepokalen) i 1910 og 1912. Vant kombinert langrenn (18 km) i 1909, 1910 
og 1912. 

- I Nordiska spelen i Stockholm: Vant spesielt hopp, ble nummer to i kombinert 
og nummer tre på 60 km i 1913. 

- Han ble også østerriksk og tysk mester i kombinert i henholdsvis 1912 og 1913. 
 

Lauritz Bergendahl har vunnet i alt 10 kongepokaler og fikk Holmenkollmedaljen i 
1910. Den første kongepokalen han vant, i 1910, og Holmenkollmedaljen er gitt til 
Sørkedalens Idrettsforening av hans barnebarn. 
 
Bergendahl ble utnevnt til æresmedlem i Sørkedalens Idrettsforening i 1916. 

 
 
JJOOHHAANN  KKRRIISSTTOOFFFFEERRSSEENN  11888899  --  11995533 
 
Johan Kristoffersen var en god nummer to både innen 
idrettsforeningen i Sørkedalen og i landsmålestokk. Lauritz 
Bergendahl og Johan Kristoffersen hadde mange harde 
tvekamper både i løypa og i hoppbakken. Som oftest vant 
Bergendahl, men noen ganger måtte skikongen se seg slått 
av Kristoffersen. 
 
Under Holmenkollrennenes 50 km i 1913 hadde Bergendahl 
og Kristoffersen en av sine mest kjente dueller. Løypa gikk 
gjennom Nordmarka, fra Grua til Besserud, med matstasjon 
på Sandungen. Da Bergendahl kjørte nedover fra 
Sandungen, hørte han en veldig jubel. Han var sikker på at 
det ikke kunne være andre enn Johan Kristoffersen som hadde kommet til 
matstasjonen. Med Kristoffersens ledelse i tankene ga han alt han hadde i bakkene 
opp mot Tryvann. Aldri hadde Bergendahl presset seg så mye innover mot 
Besserudtjernet som denne gangen. Det VAR jubelen for Johan Kristoffersen han 
hadde hørt, for på matstasjonen på Sandungen ledet Johan med sju og et halvt 
minutt. Men Bergendahl lyktes med sin forsering. På Besserud var han litt over ett 
minutt foran Kristoffersen. Disse to var i særklasse. Avstanden fra Kristoffersen til 
tredjemann var sju og et halvt minutt og til fjerdemann var det over 12 minutter. 
 
Johan Kristoffersen var Lauritz Bergendahls hardeste konkurrent og gode kamerat. 
Derfor synes vi i Sørkedalens Idrettsforening det er riktig å dele ut Johan 
Kristoffersens minnepremier i Lauritz Bergendahls minneløp. 
 



Johan Kristoffersens fremste meritter: 
- I Kollen: Vant kombinert (kongepokalen) i 1911, ble nr. to i 1912 og nr. tre i 

1914. Tok andrepremie på 50 km i 1913 og ble nr. fire i 1914. Vant hopprennet 
i eldste klasse i 1922 og ble nr. to i 1921 og 1926. 

- I Hovedlandsrennet (NM): Vant kombinert (kongepokalen) i 1913 og tok 
tredjepremie i 1911. Vant kombinert klasse B i 1910. Vant hopp eldste klasse i 
1923, ble nr. to i 1926 og nr. tre i 1922 og 1925. 

- I Nordiska spelen i Stockholm: Vant kombinert, ble nr. to på 30 km og nr. tre i 
hopp i 1913. Tok tredjepremie i hopp i 1917. 
 

Johan Kristoffersen har vunnet i alt fire kongepokaler og fikk Holmenkollmedaljen i 
1914. 
Kristoffersen ble utnevnt til æresmedlem i Sørkedalens Idrettsforening i 1916. 
 
 

  
DDeellttaaggeerraannttaallll  ii  MMiinnnneelløøppeett  ffrraa  11997722  ffrraamm  ttiill  22002222  
 

  
  
Figuren viser antall startende i minneløpet i årene 1972 til 2016. Løpet ble avlyst i 1984 
(mildvær og snømangel), 2000 (mildvær og snømangel) og 2010 (kulde), 2014 (mildvær og 
snømangel). I 2017 deltok kun klassene 9-14 år grunnet snømangel og kort løype. I 2021 ble 
rennet avlyst grunnet Covid 19. I 2022 ble rennet gjennomført med deltagerbegrensning 
grunnet Covid 19. 
 
 



JJoohhaann  KKrriissttooffffeerrsseennss  mmiinnnneepprreemmiieerr  
 
Johan Kristoffersens minnepremier er to «vandrepremier» – en for jenter og en for 
gutter.  Det konkurreres i klassene 13 til og med 16 år.  Premien vinnes av den som 
har høyest poengsum etter 16 årsklassen.  Det settes hvert år opp en premie i jente- 
og en i gutteklassen.  
 
Poengberegning: 1. plass gir 25 poeng, 2. plass gir 24 poeng, 3. plass 23 poeng, osv. 
til 24. plass som gir 2 poeng og 25. plass som gir 1 poeng.  
 
Ved poenglikhet tilfaller premiene den som har flest 1. plasser og ved fortsatt likhet 
den som har flest 2. plasser osv. Etter hvert renn deles premien ut til den som har 
flest poeng. Etter 16 årsklassen sørger Sørkedalens IF for å få gravet navnene på de 3 
løperne som har høyest poengsum på premien.  
 
Som følge av manglende normal gjennomføring av skirennet de siste tre år, vil det 
ikke deles ut minnepremie etter normal poengberegning. Det vil derimot deles ut en 
minnepremie til alle vinnere i hver klasse. 
 
 
 
 
Lagpremien:   
Lagpremien omfatter alle klasser fra 13 til 20 år og vinnes av det laget som har høyest 
poengsum etter følgende beregning: 1. plass gir 10 poeng, 2. plass gir 9 poeng, 3. 
plass gir 8 poeng, osv. til 9. plass som gir 2 poeng og 10. plass som gir 1 poeng. Ved 
poenglikhet tilfaller premien det laget som har flest 1.-plasser. Ved fortsatt likhet 
tilfaller premien det laget som har flest 2.-plasser, osv. Vinneren får en aksje i Lauritz 
Bergendahls Minnepokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLøøyyppeekkaarrtt  

 
2 km 
 
 

 
3 km 
 



 
Første runde 5 km (+ 2 km løype 
Første og andre runde 10 km (+ 2x2 km løype) 
 
 

LLøøyyppeepprrooffiilleerr  
 

 
2 km 
 

 
3 km 
 
 
 
 
SPONSOR 


