The Cresta Run & St. Moritz Tobogganing Club

Av alle verdens akebaner –og klubber– er det én som står i en klasse for seg.
The Cresta Run i St. Moritz er ikke bare en bane, det er en legende; det er stedet der
amatørens ville glede fremdeles er hellig. Og St. Moritz Tobogganing Club (SMTC) er den
samtidig mest høytidelige og ungdommelige klubb man kan finne noe sted. En privat
gutteklubb der myter og tradisjon grunnlaget for dugnadsånd og fritt amatørskap.

The St Moritz Tobogganing Club is over 125 years old, and only those with suitable dash and a dollop of vim
seek out the thrill of the ultimate downhill ride.

Fartsrekorden i The Cresta Run er 132 km/t, satt av Baron Clifton Hugh Lancelot de Verdon Wrottesley, den
1. Februar 2015.

Bakgrunnen

På midten av 1800-tallet begynte rike britiske turister, ikke minst adelen, å oppdage
Alpene for alvor. St. Moritz var stedet fremfor noe; på toppen av verden, i nesten evig
solskinn. Hit kom man for vandre, klatre og kose seg. Men det var bare sommeren som
gjaldt. Det ville Caspar Badrutt –mannen som startet hotelldriften i St. Moritz– gjøre noe
med, for han visste at Alpene var herlige, også om vinteren. Han inviterte sine britiske
gjester til å finne ut av det selv, på hans regning. De oppdaget at vinteren var enda mer
gøy enn sommeren. Særlig oppdaget de hvor moro det er å ake (dette var før skisport

egentlig hadde slått an), siden det oppfylte de privilegertes egenartede kjærlighet til
dristighet og fart; konkurranse og frydefull fare.
The Cresta Run og St. Moritz Tobogganing Club

«Gentlemen, you are here to enjoy yourself, you are not here to end up in hospital, but if you don't do as you
are told, you certainly will. I'm saying this for your own good so you would be well advised to wake up and
listen».

Klubben ble stiftet av britiske Major Bulpett i 1885, og ved hjelp av Hotelleier Badrutt
satte man i gang med konstruksjonen av en nøye uttenkt og dristig akebane fra Badrutts
Hotel Kulm og ned dalsiden til landsbyen Cresta. Det hele var et samarbeid mellom
britiske turister, Badrutt og innbyggerne i St. Moritz; starten på et langt, nært forhold
mellom St. Moritz og Storbritannias elite. Banen ble preparert og iset for hånd hver
vinter, på dugnad, og slik er det fremdeles.

The Cresta Run er verdens eldste akebane og den eneste som er forbeholdt amatører.
(Selv om den ble brukt til Olympisk Skeleton under lekene i St. Moritz i både 1928 og
1948) Løypen er omlag 1200 meter lang, med 10 berømte hårnålssvinger som alle har
navn og legender knyttet til seg. Farten kan komme opp i 130 km/t, og særlig ett sted er
det fare for å skjære ut om man ikke har kontroll på sin slede; nemlig beryktede
Shuttlecock. De som kjører ut der blir automatisk medlem av Shuttlecock-klubben og har
rett til å bruke Shuttlecock-slipset.

En av klubbens instruktører:
«Never wear your signet ring, or those things that I understand are called wedding rings. If you fall and
damage your arm, the doctor will have to cut if off - the ring, I mean. Riding the Cresta and doing nothing is
bloody dangerous. Unless you control it, your toboggan will not stay in the run and you will fall at the corner
called Shuttlecock.
In the event of this happening you must follow my instructions exactly, otherwise you will get the Cresta Kiss.
That's what we call it when a bit of your face is taken away . . .»

Løp:

I løpet av sesongen arrangeres det om lag 30 konkurranser i The Cresta Run, forbeholdt
klubbens medlemmer. Av disse er fire spesielle, «blue-ribband events», med The Grand
National som selve høydepunktet. Striden om hvem som er best har stått mellom briter
og lokale; for tiden er det Lord Wrottesley (den 6. Baron Wrottesley) som har rekorden
ned banen, som ble satt første februar 2015. (132 km/t)

Det er britiske privilegerte og militære som dominerer klubben (Royal Air Force har
eget Cresta team) men alle kan prøve seg og søke medlemskap.
Det innebærer at du registrerer deg for opplæring og prøve-aking. Om det går
noenlunde bra havner du på en liste, hvorfra klubben kan velge deg ut til
prøvemedlemskap. Er du dristig nok, og viser den rette innstilling og glede, kan du
dermed finne din plass i en ev verdens mest sagnomsuste klubber. Det krever ikke så
mye utstyr: Fairly tough clothing such as jeans or cords, thick socks and a warm jacket or
thick jersey. If possible, riders should bring their own ski-gloves and goggles. The Club
provides the rest of the riding equipment.
Men det skal sies at det hjelper om du deler noen av klubbens verdier og noe av
medlemmenes bakgrunn: en snev av adelskap, av det gamle Europa, av elite-utdannelse,
krigserfaring eller annen fysisk bragd. Og det nytter ikke for kvinner, de har vært holdt
utenfor siden 1929 –for farlig…
Men sekretæren er likevel en viss Lady Brabazon of Tara. For The Cresta Run er jo også
mye mer enn bare aking; det er en institusjon; en vinterlig rekke av sosiale begivenheter
på det mest funklede sted i Alpene. Listen over ruvende skikkelser som assosieres med
Cresta er for lang til å nevnes; men om man vil på en fest som virkelig betyr noe, kan
feiringen etter ett av de viktige løpene i St. Moritz anbefales. Allikevel er det altså
amatørskapet –farten, faren, vågemotet og selve gleden– som står i høysetet.
The Cresta Run has survived partly because it is unique and riding it is probably the last truly amateur sport;
partly because over the years the Kurverein has supported the Club through financial vicissitudes; and partly
because the Run is an extreme sport that provides a thrill unlike any other.

