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KarolineHolsenKyte
imponerte stort da
hun vant og satte
løyperekord i
«Torvikbukt 6 topper»
i helga.

VEGARD FLEMMEN VAAGBØ
vegard.flemmen.vaagbo@r-b.no

TORVIKBUKT/MOLDE:Kytegikkrett
i tet i den krevende konkurran-
sen, og der ble hun værende helt
til målgang tre timer og åtte mi-
nutterseinere.
Det er ny løyperekord og en

meget sterk tid under veldig
krevende forhold.

– Det er utroligmoro å slå alle
gutta,saenveldigfornøydvinner
ettermålgang.

Imponerte. Hun studerer ved
Høgtun Folkehøgskole, men
kommeropprinneligfraFørde.

–Jegsatserpådennetypenkon-
kurranserogtokblantannetsølv
i juniorklassen iNMimotbakke-
løp,sierKyte.

Hun var fire minutter raskere
ennChristianRøefraOppdalsom
varraskesteherre.Hanlotsegim-
ponereoverKytesrekordløp.

– Hun var rå oppover og helt
utrolig i nedoverbakkene, var
attesten fra trønderen.

Han valgte bort Fjelleneren på
Oppdal i helga til fordel for Tor-
vikbukt 6 topper, og angret ikke
pådet.

– Jeg liktemeg veldig godt her.
Det er en langogkrevende løype,
og jeg kommernok tilbake neste
år,saRøe.

Beste romsdaling. Han ble
fulgt at Thomas Sandhaug som
blebeste romsdalingmedsin tre-
djeplass. Han brukte tre timer og
nitten minutter fra start til mål.
Det var han godt fornøyd med i
regnværet.

–Detertominutterbakpersen
min,menmedtankepådeelendi-

ge forholdene er det nok likevel
det beste løpet mitt, sier Sand-
haug. Han har konkurransen
sometavåretshøydepunkter.
– Det er et meget utfor-

drende løp som mange flere
burde deltatt i. Løypa er bra og
meget godt merket, sa han.

Trossdetdårligværetkomhele
169deltakere tildenniendeutga-
ven–42avdissegikkallesekstop-
pene. Løypa er totalt 1900høyde-
meterfordeltpå21,8kilometer.17
stykker deltok i konkurranse-
klassen.

Trofaste: Rolf Tage Gjøen
og Carl Gunnar Orset er de
eneste to som har gått alle
seks toppene i alle ni åra
konkurransen har vært
arrangert.

Solid: Thomas Sandhaug har løpet i Torvikbukt som et av
sesongens hovedmål, og Sandhaug fra Molde fikk med
seg en fin tredjeplass.

Aktiv trio: Brødrene Linus
(8), Sander (10) og Eskil
Engdahl (12) gikk over
Holtafjellet, Storlimannen
og Nebba.

Rekordrask
i regnværet
Kyte satte rekord i «Torvikbukt 6 topper»

Hoppende glad: Karoline Holsen Kyte imponerte stort da hun vant «Torvikbukt 6 topper» på ny rekord i helga.
ALLE FOTO: DANIEL KVALVIK

Elias Birkeland (13) imponerte
da han i helga ble tidenes
yngste fylkesmester i golf.

VEGARD FLEMMEN VAAGBØ
vegard.flemmen.vaagbo@r-b.no

MOLDE: 13-åringen hadde ingen
frykt for sine eldre konkurrenter,
ogspiltesegtilenmegetsterkseier
påSolnør.

Dermed ble Birkeland tidenes
yngstefylkesmesterigolf–itillegg
til at han også er den andre fylkes-
mesterenfraMoldegjennomhisto-
rien.

Mesterskapetskulleegentligav-
vikles på golfbanen i Molde, men
det kraftige regnværet gjorde at ar-
rangøreneflyttetkonkurransentil
SolnøriSkodje.

Elias (13) ble
tidenes yngste

Vant: Elias Birkeland.
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Molde HKs 15-årsjen-
ter er klar for landsserien for
J16-lag etter tre strake seirer i
helgas kvalifisering i Oslo.
MHKvant 22-19 over Hinna,
21-20 over Klemetsrud og 31-
15 over Lier.

(Tynset – Træff 4-3) Træff-da-
mene trodde på seier etter en
god førsteomgang, men mistet
i stedet alt på overtid.

VEGARD FLEMMEN VAAGBØ
vegard.flemmen.vaagbo@r-b.no

MOLDE: Damelaget ledet 3–1 etter
halvspilt kamp på Nytrømoen,
men hjemmelaget skrudde opp
tempoetettersidebytteogreduser-
teførstettertiminutterogutliknet
deretteretkvarterførslutt.

Ett poeng var likevel et godt re-
sultatforTræff,ogdatoovertidsmi-
nutter var spilt sto det fortsatt 3–3.
MenhalvminuttetetterhaddeTyn-
set avgjort og sikret seg alle poeng-
ene.

– Vi er veldig godt fornøydmed
prestasjonen,mendet er selvfølge-
lig surt at de scorer på overtid, sier
trenerPaulBergsvik.

FOTBALL
� 2. divisjon kvinner, avdeling 6.
� Tynset – Træff 4–3 (1-3).
� Nytrømoen – 50 tilskuere.
�Mål: 0–1 Chawan Hussaini, 0–2
(15) Ida Stornes, 1–2 (30), 1–3
(45) Lise bergsvik, 2–3 (55), 3–3
(75), 4–3 (90).

� Dommer: Arve Feragen, Brekken.
� Træff (4-4-2): Andrea Haukås –
Julie Stornes, Lise Bergsvik, Brit
Brakstad, Ingvild Gjendemsjø –
Maria Dyrseth, Lise Janbu, Marthe
Kvinge Hansen, Chawan Hussaini
– Ida Stornes, Anna Sønslien.

� Træffs beste: Brit Brakstad.

Træff tapte
på overtid


