SPORT
Cristiano Ronaldo gliste bredt da han søndag
undertegnet kontrakten som gjør Real Madridangriperen til den best betalte spilleren i
spansk fotball. Portugiseren forlenget sin avtale
med tre år til sommeren 2018. Årslønnen hans
blir 17 millioner euro – passende nok én million
euro mer enn Lionel Messi håver inn i
Barcelona.

17

MANDAG
16. SEPTEMBER 2013

SPORTEN
Barcelona må greie seg uten venstrebacken Jordi Alba de tre neste
ukene, opplyste klubben søndag.

Pallen: Robert Sørlie (midten) var overlegen i herreklassen. Runar Ødegård (til høyre) ble nummer to, mens Bård Smestad ble treer.
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Ti år opp seks topper

GJEMNES: Hele 255
sprekinger deltok lørdag
under fjelløpet Torvikbukt seks topper, som
rundet ti år i år. Sprekest
av alle, var Robert Sørlie
fra Valsøybotn.

Sørlie var overlegen i herreklassen og løp inn på tiden 2
timer, 53 minutter og 42
sekunder.
– Med tanke på at det var
skodde og regn gjennom hele
løpet, er det en meget sterk tid,
sier arrangør Daniel Kvalvik.
Sørlie ledet fra start til mål og
slo nestemann, Runar Ødegård,
med over sju minutter. Bård
Smestad ble nummer tre i
herreklassen.
Dameklassen ble vunnet av
Karoline Holsen Kyte fra Førde
på tiden 3 timer, 12 minutter og
26 sekunder. Elin Espvik fra
Kristiansund tok andreplassen,
mens Astrid Tuftaker fra Oppdal ble treer.
Marte Monrad-Hansen fra
Oslo stod for løpets største
prestasjon da hun lå an til
løyperekord i dameklassen,
men løp feil etter fjerde toppen.
Hun løp opp i fjellene igjen for

Starten: Hele 255 sprekinger var lørdag med på fjelløpet Torvikbukt seks topper. Her fra starten i konkurranseklassen.

Veteraner: Carl Gunnar Orset (til venstre) og Rolf Arne Gjøen
fra Torvikbukt har gått alle seks topper samtlige ti år.
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å fullføre de to siste toppene, og
kom i mål på 5 timer og 4
minutter. Ingen visste riktig
hvor langt hun hadde sprunget,
men det var betydelig lengre
enn originalløya.
Prest Petter Dahle gikk alle
seks toppene. Etter målgang
uttalte han at han grudde seg
på og «bestige» prekestolen i
kirka søndag.

Eget tempo  Av de totalt 255
personene som deltok, var det

88 stykker som gikk og løp opp
alle seks toppene (Holtafjellet,
Storlimana,
Nebba,
Røtå,
Reinsfjellet og Nøssa). Løpet er
22 kilometer langt og går over
totalt 1.900 høydemeter.
– En skikkelig kraftprøve,
sier Kvalvik.
28 personer stilte til start i
konkurranseklassen,
resten
valgte turklassen.
– I turklassen velger man selv
hvor mange topper man vil
bestige, og man går i det tem-

FOTO: DANIEL KVALVIK

poet som passer for seg, sier
Kvalvik.
Rolf Arne Gjøen og Carl
Gunnar Orset fra Torvikbukt
er de eneste som har gått alle
seks toppene hvert år, noe som
tilsvarer
imponerende
60
topper, 21,8 mil og 19.000 høydemeter totalt.

løp siden starten i 2004. Den
gang stilte 75 deltakere til start.
– Værgudene var ikke helt på
vår side. Det var dårlig sikt på
samtlige topper, men det
stoppet ikke folk fra å delta. 255
deltakere er et antall vi er
meget godt fornøyd med, sier
Kvalvik.

Fornøyd  Torvikbukt Fjellhauselag var strålende fornøyd
med jubileumsutgaven av det
som er blitt et svært populært
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