
Best: Karoline 
Holsen Kyte 
var best i Tor-
vikbukt 6 topper.

sier den spreke 40-åringen fra 
nordmørsbyen.

Det dårlige været gjorde at 
færre var med i år enn i fjor, 
men arrangørene i fjellhause-
laget er fornøyd med totalt 169 
deltakere i den niende utgaven 
av Torvikbukt 6 topper.

Totalt var det 42 personer 
som gikk til topps på alle seks 
toppene.

RUNE EDØY
rune.edoy@tk.no

for deltakelse i Fjelleneren på 
hjemmebane i helga.

– Akkurat det angrer jeg i 
hvert fall ikke på. Jeg er klar 
neste år også, sier Røe.

Færre med � Totalt var 
det ti menn og fire kvinner som 
kom i mål i konkurranseklas-
sen.

Elin Espvik fra Kristiansund 
var nest beste kvinne. Hun fikk 
tiden 4.03.45 og hadde totalt åt-
tende beste tid.

– En fin gjennomkjøring før 
Birkebeinerløpet neste helg, 

som vant norgescupen sam-
menlagt i motbakkeløp denne 
sesongen. 

Hun har også sølv i junior-
NM å slå i bordet med.

– Jeg satser på motbakkeløp 
om sommeren og langrenn om 
vinteren, sier den blide vin-
neren.

Christian Røe fra Oppdal var 
også raus med superlativene 
om konkurransen i Gjemnes.

– Det var en lang og krevende 
løype. Den var også bra mer-
ket. Det er bra, sier Røe, som 
valgte løpet i Torvikbukt fram-

me seg opp på alle fjelltoppene, 
mens de andre selv kunne 
velge hvor mange fjell de ville 
gå på.

– Løypa var skikkelig tung. 
Under løpet var det både regn, 
hagl og vind. En skikkelig 
kraftprøve, sier Daniel Kval-
vik.

Karoline Holsen Kyte er elev 
på Høgtun Folkehøgskole. Det 
var første gang hun var med i 
Torvikbukt 6 topper.

– Men jeg kommer tilbake 
neste år. Dette var et flott ar-
rangement, sier 19-åringen, 

Karoline Holsen Kyte vant en 
imponerende seier i Torvik-
bukt 6 topper. 

– Utrolig moro å slå alle gutta, 
sier den spreke vinneren etter 
drøye 3 timer, 8 minutter og 7 
sekunder i fjellene rundt Tor-
vikbukt.

Tiden er også ny løyperekord.
– En utrolig sterk tid under de 

rådende forholdene, sier ar-
rangør Daniel Kvalvik.

Christian Røe fra Oppdal var 
nærmest 19-åringen fra Førde. 
Han fikk tiden 3.12.40.

Det hadde regnet i bøtter og 
spann før Torvikbukt Fjellhau-
selag kunne sende deltakerne 
opp på Holtafjellet, Storlima-
nen, Nebba, Røtå, Reinsfjellet 
og Nøssa lørdag. 

NM-sølv � I konkurranse-
klassen var det krav om å kom-

GJEMNES: Hun lot seg 
ikke stoppe verken av 
dårlig vær eller spreke 
gutter.

Spreke brødre: Linus (fra venstre), Sander og Eskil Engdahl be-
gynner å få erfaring i fjellet.

Fra Kristiansund: Frantz Gregersen (fra venstre), Helge S. 
Volckmar og Bjørn Sørli gikk alle seks toppene.

19 år gamle Karoline Holsen Kyte best i Torvikbukt 6 topper

Bedre enn alle gutta

Veteraner:
Rolf Tage 
Gjøen og Carl 
Gunnar Orset 
går alltid til 
topps i Torvik-
bukt 6 topper.

Andreplass:
Elin Espvik fra 
Kristiansund 
var nest beste 
kvinne.

ingen, var flere med på klubb-
mesterskapet i hurtigsjakk.

Fredag var det også simul-
tanoppvisning på Dale og Dala-
brekka skole. 

Aryan Tari spilte mot 24 ele-
ver samtidig og vant alle par-
tiene på Dalabrekka, mens 
Kristian Stuvik Holm vant 28 
av 28 partier på Dale.

Kvisvik og Henrik Øie Løbersli 
fikk to poeng.

Sjakktalentet Aryan Tari bor 
ikke i Kristiansund, men er en 
del av nordmørsklubbens sat-
sing på å vinne eliteserien. 

Både Tari og flere andre fra 
elitelaget har brukt helga til å 
forberede seg til sesongstarten 
i eliteserien. Mellom all tren-

DET var aldri tvil om hvem 
som var best da Kristiansund 
arrangerte klubbmesterskap i 
hurtigsjakk lørdag.

13 år gamle Aryan Tari vant 
alle sine fem partier. 

Kristian Stuvik Holm kom på 
andreplass med fire poeng. Ro-
bin Hoem og Vegard Simensen 
fikk tre poeng, mens Brede A. 

Aryan Tari suveren klubbmester i hurtigsjakk

Best i hurtigsjakk: Aryan 
Tari.
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Terry ute
LONDON: John Terrys ankel-
skade holder ham ute fra Eng-
lands VM-kvalifiseringskamp 
mot Ukraina tirsdag. Terry 
skadet seg da Moldova ble slått 
5-0 fredag. Han landet forkjært 
og forstuet ankelen. Terry nek-
tet å forlate banen med det 
samme, fordi England hadde 
brukt opp innbytterkvoten.


