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Kirsti Bjerkeseth fra Batnfjordsøra gikk alle seks top-
pene.

Per Torvik serverte buljong, kaffe og saft ved hytta si.
Her serverer han Grethe Ranheim.

Anders Orset fra Torvikbukt gikk alle seks toppene.

Siv Grøteide og sønnen Sondre (11) gikk alle seks toppene. Sondre var svært fornøyd med seg selv med å ha klart det. Her er de på toppen av
Reinsfjellet.

GJEMNES: Seks top-
per, blå himmel, 500
vaffelplater og 295 del-
takere. For femte år på
rad arrangerte Torvik-
bukt Fjellhauselag Tor-
vikbukt 6 topper.

●.DANIEL KVALVIK

Arrangement ble en knallsuk-

sess. Sol fra blå himmel, vindstil-
le og fantastisk natur var kulis-
ser for de 295 deltakerne (re-
kord) som tok beina fatt.

Arrangørene var spesielt godt
fornøyde med at så mange fra
andre steder i fylket møtte opp.

Poenget med Torvikbukt 6
topper er at en selv velger hvor
mange topper en vil gå. På den-
ne måten favnes flere turgåere.
Holtafjellet (610 meter over ha-
vet), Storlimanen (520), Nebba
(658), Røtå (661), Reinsfjellet
(994) og Nøssa (563) sto på lis-

ta.. På Reinsfjellet ble det stekt
500 vaffelplater, og det ble svært
godt mottatt av svette og sultne
turgåere. Gjemnesordfører Knut
Sjømæling sto for stekinga. 

– Utrulig flott dag på fjellet, sa
Sjømæling, som var på toppen i
nærmere åtte timer. 

– En utrolig fin måte å treffe
folk på. Alle er så blide og for-
nøyde, og praten går så mye let-
tere når vi møttes i fjellet, sa Sjø-
mæling og skrøt av arrangøren
og hvor viktig slike arrangement
er for kommunen. Ordføreren

fikk god hjelp av Lars Wiik og
Kenneth Høyning til stekingen. 

En jentegjeng, som studerer på
NTNU i Trondheim, skrøt både
av vaflene, den flotte naturen og
de hyggelige menneskene de
møtte i fjellet.

– Dette er bare helt fantastisk;
vi ser Kristiansund, vindmøller
på Smøla og langt innover de
flotte Sunndalsfjellene og Roms-
dalsalpene, sa Kari Jyssum fra
Orkdal.

Sol, 295 par bein 
og seks topper

Robert Veiset fra Batnfjordsøra
gikk tre topper. Her er han på
vei ned fra Røta.

■ Torvikbukt Fjellhau-
selag står bak Torvik-
bukt 6 topper.
■ Deltakerne velger
selv hvor mange topper
de vil bestige.
■ Holtafjellet, Storli-
manen, Nebba, Røtå,
Reinsfjellet og Nøssa
står og venter på de
spreke fjellvandrerne.
Som blir flere og flere
for hvert år.
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Håkon Farstad fra Fræna
løftet seg til bronse for
Norge i junior-VM i styrke-
løft i Sør-Afrika lørdag.
Farstad hadde 315 kg i
knebøy, 212,5 kg i benk-
press og 307,5 kg i mar-
kløft i 125 kiloklassen.
(NTB)

Ordfører Knut Sjø-
mæling stekte 500
vaffelplater på
Reinsfjellet.

Nila Håkedal slet med
en vond skulder, men
sammen med makker
Ingrid Tørlen sikret
hun norsk tredjeplass i
verdensserieturnering-
en i Polen. Tsjekkiske
Sona Novakova og Te-
reza Tobiasova startet
best i bronsekampen
og vant åpningssettet
21-14, men den nor-
ske sandduoen slo til-
bake med 21-16 og
15-10.  (ANB-NTB)

Trenerveteranen Zdenek
Zeman ble søndag sparket
fra jobben i kriserammede
Røde Stjerne Beograd.
Klubben ligger sist i den
serbiske ligaen. Sesong-
starten har vært katastro-
fal. Null mål og ett poeng
er fasit etter tre seriekam-
per. I tillegg er laget ute av
UEFA-cupen. (ANB-NTB)




