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Anita Iversen Lille
skare satte ny løype
rekord i kvinneklas
sen da nesten 200 
var med i Torvikbukt 
6 topper lørdag.
Rune edøy
rune.edoy@tk.no

pål sundøy
pal.sundoy@tk.no

Startfeltet i det stadig mer 
 populære ultraløpet i Gjem
nes har aldri vært bedre. 

97 av deltakerne løp på tid, 
mens 100 var med i turklas
sen.

Etter en uke med mye ned
bør, var værgudene på arran
gørens side lørdag med fin 
løpstemperatur, gløtt av sol 
og bare noen få regndråper. 

Det var noe vind i fjellet, 
men ikke plagsomt mye. Sti
ene bar preg av regnet som 
kom tidlig ere i uka, og utøver
ne fikk prøvd seg i den kre
vende løypa. 

Teknisk krevende
Torvikbukt 6 topper kalles 
Norges hardeste halvmara
ton, hvor det handler om 21,8 
kilometer opp og ned og hvor 
deltakerne skal gjennom 
 totalt og 1.900 høydemeter.

Herreklassen ble vunnet av 
Anders Kjærevik fra Bergen 
 Løpeklubb. Han ble klokket 
inn på 2.34.22. Sebastian 
Krogvig, også han fra Bergen, 
var favoritt på forhånd, men 
han kunne ikke delta på 
grunn av en vond akilles. 

– Det var en fin sti, men 
samtidig teknisk krevende, 
sier en fornøyd Anders Kjære
vik etter målgang.

– Utrolig kult med et så 
sterkt startfelt, men det 
 hadde jo vært ekstra moro 
hvis Krogvig hadde vært med. 
Med tørre forhold skal det 
være mulig å løpe under 2.30 
her, sier Kjærevik, som lover å 
komme tilbake neste år.

20 under 3 timer
Bergenseren var tre minutter 
bak løyperekorden til Ola 
Hovdenak. Nevnte Hovdenak 
ble nummer to, mens Morten 
Haugsvær ble nummer tre.

I kvinneklassen ble det der

imot ny rekord.
Anita Iversen Lilleskare 

gjennomførte på den sterke 
tiden 2.49.54. På samme måte 
som Kjærevik, er Iversen Lil
leskare  en del av Bergen 
 Løpeklubb.

Johanne Åström, som had
de den gamle løyperekorden, 
ble nummer to. Hennes tid på 
2.54.00 var bedre enn da hun 
vant og satte rekord i 2018. 
Også bronsevinner Henriette 
Albon løp raskere enn den 
gamle  rekorden og ble klokket 
inn på 2.55.26.

Gode juniorer
Hele 20 deltakere hadde en 
tid som var på under 3 timer. 
Det sier alt om nivået i årets 
konkurranse.

– Av lokale løpere må nev
nes Kristoffer Nordvik fra Sur
nadal som kom i mål på fjerde 
bestetid på 2.39.10, skriver 
 arrangørene Torvikbukt Fjell
hauselag og Torvikbukt IL i en 
pressemelding.

"
Med tørre 
forhold skal det 
være  mulig å 

løpe  under 2.30 her.
anders KjæreviK
Vinner av Torvikbukt 6 topper

Martin Sebastian Bruseth fra 
Batnfjord var femtemann 
med  tiden 2.42.20, mens Jan 
Roger Hagen fra Straumsnes 
løp inn til en flott 11. plass på 
2.50.16.

Arrangørene trekker også 
fram junioren Trym Dalset 
 Lødøen fra Haugen IL. Han 
tok en soleklar seier i junior
klassen med 2.42.20. Tiden 
var den sjette beste totalt.

Mathias Nesgård fra Sand
ane tok andreplassen i junior
klassen med tiden 3.00.42, 
mens  Edvard Solli fra Torvik
bukt IL  tok tredjeplassen på 
3.26.54.

Ellen Blennow fra Sverige 
vant kvinner junior på tiden 
3.45.40. 

Marie Charvolin fra Frank
rike og Bergen Løpeklubb ble 
nummer to med tiden 3.55.57. 

Ole Johan Sæther fra Isfjor
den vant klassen menn super
veteran (60+)  med den sterke 
tiden 3.24.13.

Nesten 200 med i Torvikbukt 6 topper

Løyperekord og med et knallsterkt startfelt

i reKordfarT: Anita Iversen Lilleskare satte løyperekord på tiden 2.49.54 etter å ha ledet fra start til 
mål. Her i stor fart sammen med Thomas Foyn. foTo: TorviKbuKT fjeLLhauseLaG

navnefeiL: Rogalands Avis skrev at 
Viking vant mot Molde lørdag ...

Før kampen mot Viking advarte Stavanger 
Aftenblad mot «sunnmøringene». Etter 
kampen skrev Rogalands Avis at Viking 
hadde slått Molde ...

– Det er ikke tvil om at vi fortsatt må 
leve med et lillebrorstempel her oppe på 
Nordmøre, sier Rune Edøy. 

Som sportsansvarlig i Tidens Krav har 
han mer enn én gang opplevd at kolleger 
har rotet med geografien.

– Det var mer før, men det er nok – dess-
verre – slik at det fortsatt er en vei å gå før 
KBK og Kristiansund blir tatt helt på alvor, 
sier Edøy.

Han ble gjort oppmerksom på den 
vaklende geografikunnskapen hos sine 
journalistkolleger i Stavanger av tidligere 
KBK-formann Terje Wiik, som i en 
twittermelding ber «@Tkrune levere et 
digitalt geografikurs til sine kolleger der 

nede snarest.»
– Jeg får vel ta oppfordringen fra Wiik, 

sier Edøy med glimt i øyet.
– Selv om det ser ut til å være så som så 

med geografikunnskapen, kan jeg i alle fall 
skrive under på at jeg møter mye 
anerkjennelse for det som er gjort og 
gjøres i KBK når jeg snakker med kolleger 
fra andre steder i landet. Så får det heller 
være at det svikter litt på kartkunnskapen.

eLiTeserien

Fortsatt en vei å gå før KBK blir tatt på alvor ...
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paLLen: Anders Kjærevik vant foran Ola Hovdenak (til venstre) og 
Morten Haugsvær.

rasK junior: Edvard Solli fra Torvikbukt IL tok en flott 
tredjeplass i juniorklassen med tiden 3.26.54.

smiTTvern på aLvor: Kjell Dahl og Ola Fredriksen Orset delte 
ut flaskevann i tråd med gjeldene smittevernregler.

Norges Skiforbund dropper den tradisjo-
nelle høydesamlingen i Val Senales i høst.

– Vi har holdt døra på gløtt helt til det 
siste, men per nå er det ingen planer om 
noen høydesamling i høst, sier langrenns-
sjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til 
NTB.

Antallet folk på høydesamling i Val 
Senales har var variert i de siste seson-
gene, men hvert eneste år har det vært 

noen der helt tilbake til slutten av 
1980-tallet. Slik blir det ikke i pandemiåret 
2020. Bjervig sier at det blir knapt med tid 
opp mot den planlagte norske sesongstar-
ten på Beitostølen i november.

– Det er én ting, men så er det heller ikke 
så gøy å reise rundt slik smittefaren er nå.

Mens langrennsfolket holder seg 
hjemme, reiser skiskytterne til Italia i 
oktober som planlagt.

Langrenn

Dropper høydesamling
Mats Zuccarellos forrige arbeidsgiver, 
Dallas Stars, tok seg til finalen i NHL-slutt-
spillet etter å ha slått Vegas Golden 
Knights 3-2 på overtid i semifinalen.

Dallas kom under 0-2 i den femte 
kampen i semifinaleserien mot Vegas, 
men snudde oppgjøret. Denis Gurijanov 
sendte Dallas til en Stanley Cup-finale for 
første gang på 20 år med sin scoring 3.36 
ut i sudden death.

– Det er en stor følelse å være i finalen, 
slo John Klingberg fast da finaleplassen 
var sikret. Svensken sto bak to assist i 
kampen.

Vegas så ut til å kunne klare å klore seg 
fast i håpet om en ny finale selv om Dallas 
ledet 3-1 foran droppen i NHL-boblen i 
Edmonton mandag. Vegas-laget spilte sin 
første Stanley Cup-finale i sin første 
NHL-sesong i 2018.

ishocKey

Dallas Stars klar for NHL-finale


