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Vant NM-stafetten på hjemmebane
Ida Marie Næss Bjørgul sikret Halden hjemmes-
eier på kvinnestafetten i orienterings-NM 
søndag.

Bjørgul var Haldens ankerkvinne. Selv om 
seiersmarginen til slutt ble på over to og et halvt 
minutt, følte hun seg aldri sikker underveis. Mot 
slutten trøblet hun litt, men dro likevel i land 
NM-triumfen.

– Jeg var ikke trygg på seier før jeg løp over 
målstreken. Jeg fokuserte veldig på å være 
nøyaktig i orienteringen, men likevel bommet 
jeg, sa Bjørgul. NtB

Heftig fjelltur i flott vær

Mange besteg Torvikbukt
323 deltok i årets 
Torvikbukt 6 topper.

FjElltuR
AlexAnder lehmAnn
alexander.lehmann@tk.no 982 05 325

Det ble en strålende dag 
med flott høstsol på lør-
dag 9. september.

Den største klassen var mo-
sjonsklassen, hvor 261 deltok. 
Her kunne man selv bestemme 
tempo og antall topper.

I den mer konkurranseharde 
klassen, hvor alle toppene skal 
bestiges raskest mulig, deltok 
62 personer. Med en total stig-
ning på 1.900 høydemeter og 
en lengde på 21,8 kilometer var 

det virkelig en styrkeprøve. 

Best
Ola Hovdenak fra Skåla endte 
opp med best tid av alle, og be-
søkte de seks toppene på 2 ti-

mer, 49 minutter og 35 sek-
under. Best blant kvinnene var 
17 år gamle Jenny Gåsø Schefte 
fra Elnesvågen, som gjennom-
førte løpet på 3 timer, 33 mi-
nutter og 6 sekunder. Totalt 

kom hun på 11. plass. 
– Jeg har ikke deltatt på et så 

krevende løp før. Det var utfor-
drende å disponere kreftene 
underveis, og opp fra drikke-
stasjonen halvveis lurte jeg vir-

kelig hva jeg holdt på med. Jeg 
klarte å holde meg unna kram-
pe underveis, men den kom 
rett etter målgang, sier Gåsø 
Schefte.

Fjelltopper: Dagens raskeste kvinne, 17 år gamle jenny Gåsø Schefte på veg ned fra Reinsfjellet med Martin Bruseth fra Batnfjordsøra like 
bak. Alle Foto: DANiel KvAlviK

rAsKest: Dagens raskeste, 
Ola Hovdenak fra Skåla på femte 
toppen Reinsfjellet.

HArD trim: jørgen Kvalsvik 
fra Skeidsdalen ble nummer to i 
mosjonsklassen.

ivrige: Spreke deltakere fra Sunndal asylsøkermottak. Fra venstre 
Zainullah Shafayee fra Afghanistan, Arif Zahidi fra Afghanistan, latif 
Hoseini fra Afghanistan, Hanne Asp, Omid Ayoubi fra Afghanistan og 
Adnan Alkhateeb fra Syria.

litt roligere tur: terje Humstad og lars Pettersen deltok i den 
store turklassen. Begge gikk alle seks toppene.


