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Skibestiger Ola Hodvenak var
i sitt ess lørdag. Han løp over
de seks fjelltoppene rundt
Torvikbukt på under tre
timer. 
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sport@r-b.no

GJEMNES:Torvikbukt Fjellhauselag arranger-
te Torvikbukt 6 topper i helga, for fjerde året
på rad. Ola Hovdenak, Skåla IL, løp over de
seks toppene på imponerende 2 timer og 48
minutter. Han knuste dermed Jørn Sorthe sin
rekord på 3 timer og 35 minutter fra i fjor. Ma-
rit Tveite Bystøl, som også løper for Skåla IL,
brukte 4 timer og 10 minutter på turen over
alle toppene, dermed har hun rekorden blant
kvinnene.

– Det var ideelle forhold til å ta rekord i dag,
løypa var utrolig godt merket og temperatu-
ren var akkurat passe. Hadde det vært litt tør-
rere underlag hadde jeg kanskje greid noen
minutter raskere, forteller Hovdenak.

Som Skandinavias beste skibestigere tok
både Bystøl og Hovdenak turen over toppene
som ei fin treningsøkt. Sesongens store mål
for de to er VM i skibestigning i Østerrike på
nyåret. 

Også rekorddeltakelse. Årets arrange-
ment ble en knallsuksess med tanke på an-
tall deltakere. 239 personer var med på turen
på toppene som omkranser Torvikbukt,
rundt 70 av dem fikk besøkt alle seks top-
pene. Dette er ei markant økning fra fjoråret,
da 147 tok turen opp i fjellene og 65 var på
alle toppene. 

Holtafjellet, Storlimanen, Nebba, Røtå,
Reinsfjellet og Nøssa inngår i Torvikbukt 6
topper, men arrangøren poengterer at det er
valgfritt hvor mange topper man vil gå. På
denne måten favner det flere turgåere, og det
satses ikke bare på «eliten». 

Sprek sjuåring. Eskil Engdahl (7) impo-
nerte i fjor med å gå alle de seks toppene. Den
spreke unggutten slo like godt til med reprise
under årets arrangement. Han er den yngste
som har greid alle toppene. – Eskil har et utro-
lig konkurranseinstinkt og i tillegg er han
meget viljesterk, forteller en stolt pappa Leif
Ståle. 

Nytt av året er at Høgtun Folkehøgskole
hadde Torvikbukt 6 topper i sitt program. De
stilte med 60 sprekinger. Einar Hals er lærer
på folkehøgskolen og han skryter av arrange-
mentet. – Kanskje andre folkehøgskoler også
kan stille opp denne første lørdagen i septem-
ber neste år?

På kvelden var det en sammenkomst i
Gjemneshallen med lysbilder fra dagen, og
en dans for dem som fortsatt hadde bein til

Sprek gutt: Sjuåringen
Eskil Engdahl gikk alle
seks toppene i år som i
fjor.

Skoletur: Mange fra Høgtun Folkehøgskole tok skoledagen i
fjellet. Fra venstre: Jon Edvard Heimtun (fv), Marita
Klevmoen, Christian Guldbrandsen, Astrid Grønvoll, Natalie
Egli, Elisabeth Hermansen, Torgunn Ripegutu, Hanne Kristin
Vie, Elin Mjelde Gjerde, Håvard Nygjerde (lærer) og Petter
Holmstrøm. Relu Adrian Ilie sitter foran.

Over toppene:
Torgunn Ripegutu
(t.v.) og Natalie Egli
fra Høgtun var oppe
på alle toppene.

Seks topper på
under tre timer

Skibestiger i sitt ess: Selv om ikke Torvikbukt 6 topper er lagt opp som en konkurranse, løp Ola Hovdenak, Skåla
IL, fra alt og alle under lørdagens arrangement. FOTO: DANIEL KVALVIK

Ola Hovdenak knuste rekorden over Torvikdalen 

Southamptons Claus Lundekvam må legge seg på operasjons-
bordet for å bli kvitt skadeproblemene. Dermed må mesterskaps-
klubben klare seg uten nordmannen i minst to nye måneder. Han
ble skadet i slutten av mai, men hadde håpet å rekke sesongstar-
ten. Han vil bli operert onsdag. 

Lundekvam under kniven




