
SPORTEN
Tor-Anders Hanssen er ansatt som ny generalsekretær i Norges Golf-
forbund. Han er for tiden utviklingssjef i forbundet.

Svømmeren Terje Ovesen fra KSLK er med i EM 
for veteraner. Mesterskapet går i byen Kiev i 
Ukraina. På 200 meter medley svømte Ovesen 
inn til ny norsk rekord i klassen 60-64 år. Tiden 
ble 3.22,50 og holdt til niendeplass. Ovesen skal 
totalt være med i fire øvelser. Norge har 14 
utøvere på plass i utendørsbassenget i Kiev.
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Nesten 100 til topps s
GJEMNES: Torvikbukt 
6 topper ble en knallsuk-
sess! Hele 95 personer 
gikk til topps på alle de 
utvalgte fjelltoppene i 
Gjemnes.

Vinnertiden ble 2 timer, 31 
minutter og 4 sekunder. En 
suveren ny rekord i den 
åttende utgaven av Torvikbukt 
6 topper.

Knut Inge Orset fra Torvik-
bukt var nest best. Han fikk 
tiden 3.15.54.

– Jeg er fornøyd. Dette var 12 
minutter bedre enn i fjor, sier 
Orset, som også plasserings-
messig forbedret seg fra fjor-
årets sjuendeplass.

Kvinneklassen ble vunnet av 
Jenny Wissting fra Trondheim 
med tiden 3.54.02.

Det var fritt fram hvor mange 
topper deltakerne ville gå til 
topps på. De aller sprekeste 
brukte klokke for å finne ut 
hvor lang tid de brukte på å 
bestige Holtafjellet, Storlima-
na, Nebba, Røtå, Reinsfjellet og 
Nøssa. Det ga en total stigning 
på 1.900 meter og var 21,8 kilo-
meter langt.

Ny rekord � Ola Hovdenak 
fra Skåla ble suveren vinner i 
konkurranseklassen. Han had-
de selskap av 24 andre som tok 
tiden.

– Vi er strålende fornøyd, sier 
arrangørene i Torvikbukt Fje-
llhauselag.

Totalt var det 253 som valgte 
å bruke lørdagen til en topptur 
i den naturskjønne nordmør-
skommunen.Alltid med: Idar Remmereit og hunden Lucky fra Torvikbukt.

Nest best: Knut Inge Orset i fint og spenstig driv på vei ned fra Reinsfjellet. Orset var nest best i den åttende utgaven av Torvikbukt rundt. 



Den tyrkiske storklubben ven-
ter at avgjørelsen til CAS vil 
være klar innen neste helg.

Over 30 spillere og ledere er 
arrestert i forbindelse med 
kampfiksingssaken i tyrkisk 
fotball. Seriestarten er utsatt 
til 9. september. (ANB-NTB)

ISTANBUL: Fenerbahce 
anker utestengelsen fra mes-
terligaen til Idrettens vold-
giftsrett (CAS).

Klubben klager inn både Det 
europeiske fotballforbundet 
(UEFA) og Det tyrkiske fotball-
forbundet etter at laget ble 
nektet spill i mesterligaen i 
høst på grunn av kampfiksin-
gsskandalen i Tyrkia.

Fenerbahce krever 45 milli-
oner euro i erstatning for tapte 
inntekter som følge av 
utestengelsen fra mesterliga-
en, og klubben vil også ha til-
bake plassen i mesterligaen. 

Fenerbahce klager inn UEFA

CARL Yngvar Christensen (+120 
kilo) sørget for norsk jubel på siste 
dag av junior-VM i styrkeløft i 
Canada. Han tok gull og satte 
verdensrekord. Han vant alle tre 
øvelsene og tok gull og satte 
verdensrekord sammenlagt med 
1.082,5 kilo.

storsatsende klubben i hjem-
landet sterkt. Kontraktsleng-
den han skal være tilbudt er 
angivelig årsaken til at han nå 
vurderer å fortsette karrieren 
i Paris framfor i Barcelona. 
Hos katalanerne har Abidal 
kun fått tilbud om en ny ettårs-
avtale, selv om han ønsker 
en kontrakt på to år.

BARCELONA: Paris Saint-
Germain skal ha tilbudt Eric 
Abidal treårskontrakt. Dette 
skjer samtidig med at Barce-
lona forhandler med fransk-
mannen om en forlengelse av 
deres avtale.

Ifølge ifølge den katalanske 
avisen Sport vil 32-årige Abi-
dal vurdere tilbudet fra den 

PSG vil snappe opp Abidal
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seks ganger
tre, sa den spreke mosjonisten.

Hannelore Otwiaska fra 
Hoem elsker å gå i fjellet. Hun 
var blant de 95 som gikk til 
topps seks ganger.

– Utrolig flott natur her i 
Gjemnes, sa hun da Tidens 
Krav møtte henne på vei ned 
fra den tredje toppen.

DANIEL KVALVIK
sporten@tk.no

Det var et flott turvær. Det var 
overskyet med gradestokken 
viste behagelige 15 grader og 
det var vindstille. 

Idar Remmereit fra Torvik-
bukt gikk alle seks toppene 
sammen med sønnen Håvard 
(10) og hunden Lucky. Den fir-
ebeinte følgesvennen var med 
for tredje gang. Han debuterte 
da Idar bar ham i bæremeis 
for tre år siden.

– I år var det min tur til å få 
hjelp av hunden, smilte Rem-
mereit etter målgang.

– En kjempetur for alle oss 
Sprek: Hannelore Otwiaska 
gikk alle seks toppene lørdag.
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Vant penger: Høgtun-elevene Christian Gjerum (fra venstre), 
Anders Haugen, Fredrik Midttømme og Simen Steinsholm etter å 
ha kommet ned fra fjellet. Anders kunne smile ekstra bredt etter å 
ha vunnet en gavepremie på 1.000 kr.

Beste kvinne: Jenny Wissting fra Trondheim med samboer And-
reas Berbu hakk i hæl på vei opp til Nebba.

Utsikt: Høgtun-elever på vei ned fra Nebba, i bakgrunnen ser vi 
Torvikbukt, Bergsøya og Freikollen.

Suveren: Ola Hovdenak fra 
Skåla var best.

Lett runde for deltakerne i tippemesterskap
Geir Hoel fra Kristiansund 

følger på fjerdeplass med 137 
rette, mens Kirsti Mellemsæt-
her har 136 rette. Rekkefølgen 
var den samme før helga.

Den som har flest rette etter 
20 runder får reise til England 
for å se fotball i høst. Ved 
poenglikhet, blir det ekstra-
omgang(er).

Duoen var to av flere med 12 
rette.

I sammendraget er det ikke 
endringer. Jens Tore Fossen 
fra Sperrebotn i Østfold topper 
fortsatt. Han har 141 rette når 
fire runder gjenstår.

Brit Engvig Hjelle og Einar 
Hjelle fra Kristiansund følger 
på andreplass med 139 rette.

KAMPENE i Tips 16 bød ikke 
på de store utfordringene for 
deltakerne i nordmørsmester-
skapet i tipping. 

Kjetil Futsæter fra Kristian-
sund var best av alle og prik-
ket inn 13 av 15 kamper.

Det går også rundepremie til 
Svein Ekren fra Sunndal og 
Hans Mathisen fra Averøy. 

Vant: Million Molly var best i det tredje løpet da det ble arrangert 
løp på Syltmoen søndag.

Travløp på Syltmoen

Travinteresse: Hesteeier Anne 
Marit Løfaldli sammen med 
løpsleder Petter Baalsrud.

SURNADAL: 30 hester 
var med da det ble arrang-
ert travløp i Surnadal søn-
dag.

løp. Eier var Harald Gunnes-
mo fra Rennebu. Lars Snoen 
fra Meldal var kusk. Tverr-
dalsjora ble toer bare slått av 
Hongslo Guten.

– Denne hesten har konkur-
rert en del, og hun skulle 
egentlig ha vært med i kriter-
ieløp, men så feilet vi med opp-
meldingen, sa Harald Gunne-
smo. 

Tilskuerne koste seg i god-
været. Mira Sæther og And-
reas Aabel hadde med hunden 
Mighty, en stor engelsk masti-
ff.

– Vi har han med hit fordi 
han er litt redd for hester. Så 
kan han venne seg til dem, sa 
Mira Sæther.

– Vi er tilskuere og er inter-
essert, sa Yngve Moen, som 
satt ved samme bord.

– Det er gøitt å se på, sa Car-
ina Dønheim.

Dagen på Syltmoen ble 
avsluttet med premiering.

HELENE M. NERGÅRD
sporten@tk.no

Det ble totalt avviklet seks løp.
Først ute var fire to-årige 

kaldblodshester. Gikling Lom-
eo travet i mål som vinner.

– Disse unge hestene skal 
først og fremst hente erfaring, 
sa løpsleder Petter Baalsrud. 

– Det blir spennende å følge 
unghestene framover, sa han.

Så fulgte løp etter løp. Først 
defilerte hestene foran publi-
kum. Så inntok de startposi-
sjonene. De som hadde kjørt 
inn penger i tidligere løp, måt-
te starte litt bak de andre.

Andre løp var det eneste med 
varmblodshester. Her vant 
Looking Flowersong.

Deretter fulgte Million Molly, 
Røstadspretten, Hongslo 
Guten og Alsaker Knekten 
som vinnere.

Røstadspretten i løp fire er 
eid av 14 år gamle Anne Marit 
og faren Trond Løfaldli fra 
Rindal. Trond Løfaldli var selv 
kusk. Anne Marit kunne for-
telle at de hadde flere hester 
heime på gården Solli.

– Vi har tre fjordinger heime 
i tillegg til Røstadspretten. 

Avlshingsten Solligråen, avl-
smerra Sollijuni og føllet Soll-
imai står på stallen.

– Jeg arbeider med hestene, 
fôrer og flir dem hver dag, sa 
tenåringsjenta.

Tverrdaljora deltok i femte 




