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Seks topper: 12 år gamle Joakim Engdal og Christian Fiske med
diplomer som beviset på at de har gått alle seks toppene. 

FOTO: DANIEL KVALVIK

Seks topper: Olga Marit Aamyri (f.v.), Magny Sollid og Olav
Langset. FOTO: INGVAR DAHL

Seks topper: Helga Torvik, Eythor Sigurdsson og Steinar Torvik.
FOTO: INGVAR DAHL

Til topps: Fire år gamle Andrine Holten Græsdal koser seg med sjokoladepremie på
Nøssa. FOTO: BERIT ØKSENVÅG

Fra topp til topp

Det krydde av
spreke hardhauser
i alle fjellsider da
Torvikbukt
Fjellhauselag
inviterte folk til å
gå seks topper i
løpet av en dag.

TROND HUSTAD
trond.hustad@r-b.no

GJEMNES: Hele 115 delta-
kere tok turen lørdag, og 40
av disse gikk alle seks top-
pene: Holtafjellet (610
moh), Storlimanen (520
moh), Nebba (658 moh),
Røtå (661 moh), Reinsfjel-
let (994 moh) og Nøssa (563
moh).

– Vi som er med og ar-
rangerer «Torvikbukt 6
topper» er stolte av at så
mange tok turen i år. Det
ble et flott turvær, fin tem-
peratur og oppholdsvær.
Dessverre var det tåke på
Reinsfjellet mesteparten av
dagen, sier Daniel Kvalvik.

Ola Hovdenakk og Jørn
Halås Sorthe «sprang» alle
toppene på 4 timer og 5 mi-
nutt, som var uoffisiell be-
stetid. De som brukte da-
gen til å nyte fjellet, brukte
rundt 13 timer totalt. Kor-
teste mulige rute var 2,4
mil og 1800 høydemeter.

12-åringene Joakim Eng-
dal og Christian Fiske fra
Torvikbukt var de to yng-
ste som gikk alle seks top-
pene, i følge med Joakims
far Nils Nekim Engdal.

Kvartfinale NM Cup 
på Molde Stadion

MFK-ODD GRENLAND
lørdag 20. august kl. 16.00.

Dørene åpnes kl. 14.30.
BILLETTPRISER
Sitteplasser fra kr. 170,-/90,-. Sitteplasser kortside fra kr. 120,-/65,-.
Familietribune inngang 11 og 13 kr. 65,-. 
(Kun ved kjøp av 2 billetter eller flere. Ved kjøp av 1 billett kr. 120,-)
Studenter med bevis inngang 4 kr. 65,-
Barn under 3 år gratis på foreldrenes fang på sittetribunen.
Røyking ikke tillatt på Molde Stadion.
Alkohol, flasker og farlige gjenstander er forbudt.

BILLETTSALG: Stadionkiosken. Åpent mand-fred 10-21. lørdag 10-16

INTERNETT: Kjøp billetter på www.moldefk.no

TELEFONBESTILLING: tlf 71 20 25 00.
Mottas mellom kl. 09.00-16.00 mandag til fredag.
(NB! Gjelder kun for utenbys beboende)

VIP-BILLETTER: Bestillinger av VIP-losje eller VIP-billetter med
restaurantplass på tlf 71 20 25 00 el. mfk@moldefk.no

FRIKORT: Billett avhentes ved personlig frammøte, medbrakt gyldig frikort
med bilde og legitimasjon, i billettboden senest 1 time før kampen.
Tippekommisjonærkort gjelder ikke.

TRANSPORT:
HURTIGBÅT: Molde-Helland-Vikebukt: Ekstraavgang utover ordinær rute 

fra Molde kl. 18.00.
FERGE: Molde-Vestnes: Avgang fra Molde utsettes 

til 18.10.
BUSS: Nettbuss Møre: fra Eidsvåg kl. 14.30, 

fra Kleive kl. 14.55.
AUKRA AUTO: fra Aukra fergekai kl. 14.25.
EIDE AUTO: fra Eide kl. 15.00.

Generalsponsor: Utstyrsleverandør:

115 gikk fjellmaraton




