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Tore Humstad (fra venstre), Jørn Halås Sorthe og Ola
Hovdenakk gikk alle seks toppene.

Olga Marit Aamyri (til venstre) og Magny Sollid ser ut-
over Torvikbukt. (Foto: Ingvar Dahl)

Andrine Holten Græsdal koser seg på toppen av Nøssa.
(Foto: Berit Øksenvåg)

Helga Torvik
(fra venstre),
Eythor Sigurds-
son og Steinar
Torvik var tre
av 40 som gikk
til topps på alle
toppene i «Tor-
vikbukt 6-top-
per». 
(Foto:
Ingvar Dahl)

Helt toppers! Over 100
gikk i fjellet da fjellhau-
sene i Gjemnes inviterte
til «Torvikbukt 6-top-
per».

● .RUNE EDØY

I fjor fikk Ingvar Dahl en idé om å
invitere til seks toppturer på en og
samme dag.

Vandringene i fjellet ble en suk-
sess. 75 var med. 30 av dem gikk
til topps på alle de seks toppene
rundt Torvikdalen i Gjemnes.

Lørdag var det enda flere som
ville utfordre sin egen styrke og
gleden av å gå i fjellet. 40 av de
115 deltakerne gikk til topps på
Holtafjellet (610 moh), Storlima-
nen (520 moh), Nebba (658 moh),
Røtå (661 moh), Reinsfjellet (994
moh) og Nøssa (563 moh).

– Et kjempevellykket arrange-
ment. Dette skal bli en tradisjon,
sier Daniel Kvalvik.

Han og de andre i fjellhausela-
get gleder seg over den gode delta-
kelsen. Alle som var med fikk di-

plom. For mange var ikke målet å
gå til topps på alle fjellene. Like
viktig var det å kose seg i og med
naturen.

– Toppturer passer for alle. Det
var mange familier med barn som
var med, sier Kvalvik.

Også noen av de yngste gikk til

topps. Joakim Engdal og Chris-
tian Fiske er bare 12 år. Begge be-
steg alle seks toppene. Joakims
pappa, Nils N. Engdal, var med
på turen.

Ola Hovdenakk fra Skåla og
Jørn Halås Sorthe fra Kleive var
raskest. De brukte bare drøyt fire

timer før de var tilbake ved start.
Andre måtte bruke 13 timer. For
alle var opplevelsen like stor.

Tåke
– Mange har brutt sine egne barri-
erer. Utrolig moro å høre hvordan
folk nøt turen, sier Kvalvik.

Værgudene var med på å legge
en fin ramme rundt arrangemen-
tet. Litt tåke på toppen av Reins-
fjellet var det eneste minuset. Men
oppholdsvær og fin temperatur
gjorde at været ikke var den stør-
ste utfordringen.

Etterpå var det sosialt samvær i
Gjemneshallen. Det ble mye prat
om stivalg, krampe, tåke, flott na-
tur og så videre. Det ble også vist
film fra fjorårets 6 topper.

– Neste år viser vi selvsagt film
fra 2005. Dessuten er det mulig å
gå inn på torvikbukt.no for å se
bilder fra turen i år, sier Kvalvik.

Til Oppdal
De fleste som var med bor i Gjem-
nes, men også spreke kristiansun-
dere og moldensere gikk til topps.

– Vi har over 100 med uten spe-
siell markedsføring. Neste år vil vi
går mer aktivt ut for å få med folk.

Torvikbukt Fjellhauselag ble
stiftet i 1996. Det er en hard kjer-
ne som trives i fjellet.

I høst har Kvalvik & co bestemt
seg for å dra til Oppdal.

– Vi skal på fellestur til Speilsa-
len ved Gjevilvatnet i Oppdal. Det
skal bli helt topp!

En topp tur for alle

Olga Marit Aa-
myri (fra ven-

stre), Magny
Sollid og Olav

Langset gikk
alle seks top-

pene. 
(Foto: 

Ingvar Dahl)

Ingunn Torvik (bak fra venstre), Anders Orset, Kay Sletnes, Nils N. Engdal, Britt Eli Skjærseth, Torbjørn
Husevåg, Ahmed Zovari, Wenche Sletnes, Lillian Husevåg (foran fra venstre), Berit Bøifot, Else K. Nils-
sen, Vegard Engdal, Christian Fiske, Randi Helgetun og Joakim Engdal tar en pust i bakken på vei ned
fra Reinsfjellet. (Foto: Daniel Kvalvik)




