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Marit Tveite Bystøl fra
Skåla jublet etter at
hun knuste sin egen
løyperekord i Torvik-
bukt 6 topper med 13
minutter lørdag. 

DANIEL KVALVIK
sport@r-b.no

GJEMNES: – Det var vått i fjellet i
dag, men beina fungerte utrolig
godt, smilte Marit løp alle top-
pene på utrolige 3 timer og 31 mi-
nutter, ikke langt bak beste herre,
høgtunelev Olav Johannes Hov-
land på 3 timer og 21 minutter.

Marit er Norges beste skial-
pinist og hun gleder seg til
årets sesong med VM i Andorra
som hovedmål i februar.

215 deltakere. Torvikbukt
Fjellhauselag arrangerte Torvik-
bukt 6 topper i helga for sjette året
på rad i flott turvær med hele 215
deltakere og 58 av dem gikk alle

toppene. Poenget med arrange-
mentet er at deltakerne selv vel-
ger hvor mange topper de vil gå.
På denne måten favnes flere tur-
gåere da det ikke bare satses på
«eliten». 

Holtafjellet (610 moh), Storli-
manen (520 moh), Nebba (658
moh), Røtå (661moh), Reins-
fjellet (994moh) og Nøssa

(563moh) inngår i Torvikbukt 6
topper.

Ivrig femåring. Sigve Gjøra-
Koksvik (5) fra Molde gikk på Nøs-
sa sammen med mor og far, Elisa-
beth Gjøra og Tor Koksvik. Mor og
far ville ned etter en topp, men Sig-
ve ville gå lengre, han skulle på
Reinsfjellet. 

– Jeg trodde problemet skulle
være å få gutten opp på fjellet,
ikke ned fra fjellet, lo Tor Koksvik
mens han løp etter Sigve som had-
de satt kursen for mot Reinsfjellet
med bestemte skritt. 

– Vi lover at du skal få på Reins-
fjellet neste år.Hvis vi skal helt dit,
må vi starte litt tidligere på dagen,
forklarte Tor. 

Ny rekord: Marit Tveite
Bystøl fra Skåla på veg ned
fra siste toppen under
Torvikbukt 6 topper. 
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Femåring på topp: Tor Koksvik og Elisabeth Gjøra med sønnen Sigve Gjøra-Koksvik på toppen av Nøssa. Torvikbukt bak.
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Knuste rekorden
Marit Bystøl slo til med toppresultat i Torvikbukt

Molde og Omegn IF:
Orientering. Treningsløp fra øvre par-
keringsplass – Tusten i dag klokka 18.
Fine løyper i god høstluft. Nybegyn-
nerløype med instruktør. Vel møtt. 

Molde-Olymp:
Friidrettsskole i dag for barn fra seks
år på Molde idrettspark klokka18.

Klubbspalta

AMFI Roseby - Tlf. 71 20 07 80

 1000,- I RABATT
PÅ ALLE PROGRESSIVE GLASS

GJELDER PER PAR VED KJØP AV KOMPLETT BRILLE. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER.




