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Stadig flere vil til topps.
«Torvikbukt 6 topper»
setter stadig nye rekor-
der.

● .RUNE EDØY

For tredje år på rad inviterte Tor-
vikbukt Fjellhauselag til en dag
med toppturer. 

Det begynte med 75 deltakere i
2004, fortsatte med 115 i fjor,
mens 147 var med lørdag.

I «Torvikbukt 6 topper» er ikke
målet å gå på tid. Hensikten er å
få med flest opp i fjellet. Holtafjel-
let (610 meter over havet), Storli-
manen (520 meter over havet),
Nebba (658 meter over havet),
Røtå (661 meter over havet),
Reinsfjellet (994 meter over ha-
vet) og Nøssa (563 meter over ha-
vet) sto på menyen. 

65 personer registrerte seg på
samtlige seks topper. Arrangørene
i Torvikbukt Fjellhauselag var me-
get fornøyd med deltakelsen.

– Det var en utrolig fin stemning
i fjellene som omkranser Torvik-

bukt denne lørdagen. I fjellet blir
vi mer sosiale, og alle vil prate
med alle, sier Daniel Kvalvik.

Han og de andre våknet opp til
topp forhold. Det var varmt, og
regnet holdt seg borte helt til tam-
pen av dagen. Sola tittet også tid-
vis fram.

3 år gamle Eskil Engdahl ga seg
ikke før han hadde besøkt tre top-
per. Han og bestefar Leif dro på
tur sammen. 

– Eskil ville gå mer, forteller
Kvalvik.

Tidligere har det vært flest fjell-
hauser fra Gjemnes med. I år var

det deltakere fra hele fylket. Ar-
rangementet blir med andre ord
stadig mer populært.

– Dette skal bli en tradisjon den
første helga i september, sier Kva-
lik.

På kvelden var det sosialt sam-
ling i Gjemneshallen. Ingvar Dahl

takket alle som har bidratt til en
topp dag. Han ga ros til alle som
har jobbet med å merke stier og
veivalg, men mest takk fikk alle
som var med og gikk.

Bjørn Gunnar Hoem (til venstre) og Bjørn Kristian Hoem med utsikt
fra Holtafjellet med Torvikbukt i bakgrunnen.   (Foto: Anders Orset)

Steinar Hovde (til venstre) og Leif Ranheim gikk til topps seks gang-
er. (Foto: Daniel Kvalvik)

Topp dag for alleTopp dag for alle
Anders Orset oppsøkte brattere terreng på vei opp Reinsfjellsida. (Foto: Jo Evert Engdahl)

Per Torvik inviterte fjellfolk inn på middag og kaffe.
(Foto: Daniel Kvalvik)

Rolf Tage Gjøen har vært med på Torvikbukt 6 topper tre
år på rad. (Foto: Daniel Kvalvik)

68 år gamle Johan Gaupset var eldstemann som gikk til
topps seks ganger.                              (Foto: Terje Humstad)

6 år gamle Eskil
Engdahl elsker å
gå i fjellet. (Foto:
Daniel Kvalvik)

Sykkylven SK ar-
rangerte sesong-
ens siste felles-
start i sykkelkret-
sen sist søndag.
Knappe 35 syklis-
ter hadde funnet
veien til startområ-
det. Bjarte Rød fra
Nesset SK vant
knepent på ny løy-
perekord 1.38.24.
Han slo Frank
Brandstad fra No-
rodd i spurten.




