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Jenny Gåsø Schefte fra
Elnesvågen imponerte
i Torvikbukt 6 topper.
TORVIKBUKT: Hele 323 stykker
deltok på den 14. utgaven av
Torvikbukt 6 topper. En fantas-
tisk høstdag med sol fra blå
himmel og så å si tørre stier.
Den største klassen ble turklas-
sen hvor 261 deltakere selv be-
stemte tempo og antall topper.
62 stykker deltok på tid hvor

alle toppene bestiges raskest
mulig, en total stigning på 1900
høydemeter og 21,8km langt
kan betegnes som en skikkelig
styrkeprøve. Deltakerne be-
krefter at dette kan betegnes
som Norges hardeste halvma-
raton.

Rett fra løp til arbeid
Ola Hovdenak fra Skåla vant på

tida 2 timer, 49 minutter og 35
sekunder.
– Jeg er fornøyd med å vinne

her i dag, fikk god kamp av Stef-
fen Olsen også fra Skåla, Runar
Ødegård fra Vistdal og Tore
Sørengen fra Åndalsnes, sier
Ola til Romsdals Budstikke et-
ter målgang. Alle fire kom i mål
på under 3 timer, og det er en
meget god prestasjon i denne
krevende løypa.
Hovdenak har selv løyperekorden
i Torvikbukt på utrolige 3 timer og
31minutter fra 2011.
– Jeg gikk ikke for rekorden i

dag, sier Ola som gikk en 7 ti-
mers fjelltur dagen før i tillegg
til at han ikke var helt god i ma-
gen. Rett etter målgang ble det
en kjapp dusj, og rett på jobb.
Steffen Olsen vant seniorklas-

sen på tida 2:52:57, foran Runar
Ødegård på 2:56:37 og Robert
Sogge på 3:14:34. Ola vant vete-

ranklassen foran Tore Søren-
gen som fikk tida 2:58:57 og
Kjell Steinar Åndal på 3:39:45.

Jenny (17) ble beste dame
Beste dame ble 17 år gamle Jen-
ny Gåsø Schefte fra Elnesvågen
på meget gode 3:33:06. En tid
som holdt til 11.-plass av samtli-
ge deltakere.
– Jeg har ikke deltatt på et så

krevende løp før, forteller Jen-
ny til Romsdals Budstikke.
–Det varutfordrendeådisponere
kreftene underveis, og opp fra drik-
kestasjonen halvveis lurte jeg vir-
kelig hva jeg holdt på med. Jeg
klarte å holde meg unna krampe
underveis, men den kom rett etter
målgang.
– Det var et utrolig bra orga-

nisert løp og godt merket hele
vegen. Nå er det neste målet
Torvikbukt Rundt om 14 dager,
sier Jenny som søker opp løp i

nærområdet på kondis.no
Rett bak Jenny kom Veronica

Liabø Johansen fra Istad som
vant seniorklassen på 3:37:10
og Benedikte Liepelt fra Elnes-

vågen som vant veteranklassen
på 3:46:34.

DANIEL KVALVIK
sport@r-b.no

• Jenny (17) lurte på hva hun holdt på med i kraftanstrengelsen Torvikbukt 6 topper

Løp til seier og krampe
PANORAMA: Jenny Gåsø Schefte på vei ned fra Reinsfjellet medMartin Bruseth fra Batnfjordsøra like bak. Utsikten er det heller ingenting å si på. BEGGE FOTO: DANIEL KVALVIK

RASKEST:Ola Hovdenak fra Skåla på femte toppen Reinsfjellet.
Han satte løyperekord i 2011, og vant igjen denne gangen.

Rundet av sammen-
lagtseiermed førsteplass.
SØRUM: Med tre andreplasser og
en seier hadde Hildegunn Gjer-
trud Hovdenak fra Nesset CK
vunnet norgescupen sammen-
lagt foran det siste rittet i Sø-
rum i helga. Likevel kjørte hun
for en ny førsteplass. Vedva-

rende regn gjorde årets Stom-
perudritt i Sørum til en
kraftprøve og et gjørmebad av
de sjeldne.
– Jeg ville vinne igjen, for jeg

synes det er kulere med enkelt-
distanser, sa Hovdenak, som
var sjuk i hele fjor og kom hel-
ler dårlig i gang i årets sesong.
– Men ettersesongen har

vært bra, fastslo vinneren
I mål var hun 40 sekunder

foran Sunniva Dring fra Sagene,
som dermed klatret opp på 3.
plass sammenlagt. Nest best
ble Rakel Birkeli fra Hammer-
fest, som ble treer i siste ritt.

MARTIN BRØSTE
martin.broste@r-b.no

Gjørmebad i sesongavslutningen

VANT IGJEN:Hildegunn Gjertrud Hovdenak (t.h.) vant det siste rittet
med 40 sekunders margin til Sunniva Dring. FOTO: SØRUM IL


