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Ned fra Reinsfjellet falt 
averøyingen Are Uran og 
pådro seg et beinbrudd i 
hånda. Runar Ødegård fra 
Vistdal vant derfor med 
god margin i Torvikbukt. 

DANIEL KVALVIK
sport@r-b.no

TORVIKBUKT: Det ble en nydelig dag 
med hele 360 deltakere og fantastisk 
turvær under årets Torvikbukt 6 
topper. Det er en solid rekord for 
Torvikbukt Fjellhauselag som arran-
gerte løpet for tolvte gang. I turklassen 
var det hele 331 deltakere som selv 
bestemte antall topper de ville gå. I 
konkurranseklassen var det 29 delta-
kere som forserte alle 6 toppene, 21,8 
knallharde kilometer og 1900 høyde-
meter i strålende sol og fin fønvind. 

Sterke tider. Runar Ødegård fra 
Vistdal og Marita Merlid fra Isfjorden 
vant herre- og kvinneklassen med 
sterke tider. – En herlig seier, jeg har 
ikke vunnet løp siden jeg var 13 år 
smiler 31 år gamle Runar Ødegård.

Ødegård og Are Uran fra Averøy lå 
sammen i tet til tredje toppen Nebba.

– Jeg måtte løpe det jeg hadde 
nedover, for Are Uran er bedre enn 
meg i oppoverbakke. Jeg ledet bra 
nede i Torvikdalen, men på femte 
toppen, Reinsfjellet, hadde han nesten 
nådd meg igjen, sier Ødegård. 

Ned den stupbratte fjellsiden, Reins-
fjellet, gikk det fort og Uran var 
uheldig og falt. Han kom seg fort på 
bena igjen med store smerter i den ene 
hånda. Ødegård kontrollerte seieren, 
og krysset mållinja først på tiden 
2:58:13. Uran tok andreplassen med på 
3:01:20 og Arild Harstad kom inn til 
tredjeplass på 3:09:50. Alle tre tok en 
solid personlig rekord.

Overlegen dame. Marita Merlid fra 
Isfjorden var ikke langt fra løypere-
korden da hun krysset mållinja på 
den sterke tiden 3:13:40, hele 20 
minutter foran nummer to, Ida Monn 
Birkahug, MOI 3:33:51. På tredjeplass 
kom Marit Bjerkeli MOI på 3:48:01. 

– Dette er nok det lengste og fineste 
løpet jeg har deltatt i, smiler Marita 
etter målgang. Tolv kvinner deltok.

Toer Are Uran fikk hjelp av toer i 
kvinneklassen, Ida Monn Birkhaug. 
Hun er lege og konstaterte at han 
måtte reise til sjukehus for røntgen. 
Lørdag kveld bekreftet Uran at det var 
brudd i høyre håndledd og at han 
måtte inn til operasjon søndag. «Stikk 
Ut-kongen» skal ta det rolig noen 
dager, men målet om 1000 Stikk Ut 
turer skal han klare likevel.

Blind gikk 3 topper. Norsk-pakis-
taner Tahir Hussain, kjent fra TV 2 
dokumentaren «Sykkeldrømmen» 
gikk de tre toppene Holtafjellet, Stor-
limana og Nebba. Han hadde med seg 
ledsager Sjur Ferstad som er stipendiat 
på Høgtun Folkehøgskole. – Vi brukte 
seks timer på turen og det var 
krevende ned fra siste toppen, 
forteller Tahir, som går på botrenings-
linja «Aktiv Hverdag» ved Høgtun.
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Nummer 1: Vinneren Runar Ødegård og Are Uran (bak) lå likt på den tredje toppen, Nebba.  FOTO: DANIEL KVALVIK

Beste dame: Marit Merlid fra Isfjorden og Trollveggen 
Triathlon Klubb. Bak ligger Jonas Hesthaug fra Eidsdal.

Bratt: Robert Bjerknes fra Skåla kom på sjuendeplass. Her 
ligger han foran Emil Hagevik Bakke som måtte bryte.

Tre topper: Blinde Tahir Hussain gikk tre topper sammen 
med ledsager Sjur Ferstad fra Høgtun Folkehøgskole. Her 
på veg ned fra den tredje toppen, Nebba.

Seks topper: Blide ungdommer som gikk alle seks 
toppene. Fra venstre: Andreas Høgset Fjørtoft (13), Even 
Åndal (13), Eskil Engdahl (15) og Malin Langset (15).


