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Det betegnes som landets 
hardeste halvmaraton. 
Torvikbukt 6 topper satte 
deltakerrekord i helga.
TORVIKBUKT: Silje Hovdenak har 
oppnådd gode resultater etter 
at hun som 40-åring begynte å 
trene systematisk. Lørdag ble 
søsteren til Ola og Hilde Hovde-
nak nest beste dame i Torvik-
bukt 6 topper.

43-åringen var alene om å 
forsvare Hovdenak-familiens 
farger ettersom Ola var nødt til 
å melde pass denne gangen. 
Det var sjukdom som førte til at 
den mestvinnende utøveren i 
Torvikbukt 6 topper måtte kas-
te inn håndkleet. Dermed fikk 
ikke 45-åringen muligheten til å 
kjempe om en ny seier i et re-
kordstort startfelt. I år var det 
over 100 utøvere fra et stort 
geografisk område som stilte i 
mosjon- og konkurranseklas-
sen. De kom faktisk fra flere 
forskjellige nasjoner. Silje var 
førstereis i dette løpet.

Torvikbukt 6 topper satte for øv-
rig deltakerrekord med totalt 370 
løpere i lørdagens løp.

– Jeg bor nå i Nord-Troms og 
er forholdsvis fersk i løpssam-
menheng. Det er først nå at jeg 
har fattet interesse for slike løp. 
Jeg så i sommer at jeg kunne 
kombinere et venninnetreff i 
Molde med deltakelse i Torvik-
bukt 6 topper. Derfor meldte 
jeg meg på og la det inn i tre-
ningsplanene. Jeg var utrolig 
heldig både med været og for-
holdene da jeg først skulle stil-
le. Det kan godt hende det blir 
flere starter her. For naturen og 
arrangementet var flott, sa 
Hovdenak etter at hun hadde 
gjort unna Norges hardeste 
halvmaratonløp.

Skrøt av arrangementet
For det er nettopp det Torvik-
bukt 6 topper er. Utøverne har 
nesten 2000 høydemeter foran 
seg når de legger i vei fra Tor-
vikbukt og tar fatt på den 22 ki-
lometer lange turen. Det var 
bortimot perfekte forhold i år 
ettersom det var tørt i fjellet og 
sol fra blå og skyfri himmel 
som møtte deltakerne på de 

forskjellige toppene. Gjermund 
Nordskag som var raskest av 
samtlige, ga uttrykk for at det 
nesten var i varmeste laget. 
Men gudbrandsdølen som 
brukte løpet som oppkjøring til 
VM i Skottland, var full av lov-
ord om arrangementet.

– Jeg har ikke konkurrert si-
den jeg ble nummer to i NM i 
terreng-ultra i starten av au-
gust. Det var et 70-kilometer 
lang løp som var krevende et-

tersom vi skulle over ni fjelltop-
per som var 1000 meter eller 
høyere, sa Nordskag som med 
unntak av NM i Meråker stort 
sett har vunnet det han har stilt 
opp i denne sesongen.

Mest fornøyd var friskusen 
med at han trakk det lengste 
strået i et 120 kilometer langt 
løp i juli. Det startet i Sogn og 
endte opp på Beitostølen et lite 
døgn seinere.

Svensk seier i dameklassen
Johanna Åstrøm fra Lucksta IF 
vant dameklassen. Det var bare 
Nordskag av herreløperne som 
maktet å hamle opp med hen-
ne. Det forteller det meste om 
den prestasjonen som den lett-
beinte jenta fra Sverige sto for i 
fjellheimen i Gjemnes kommu-
ne på lørdag. Åstrøm kunne 
fortelle at hun var imponert 
over naturen og den gode mer-
kingen og at hun gjerne kom-

mer tilbake.
– Jeg ble overrasket over at 

jeg hang med så bra som jeg 
gjorde i min aller første start i 
Torvikbukt 6 topper. Hun som 
vant og har vunnet flere store 
løp i år, var som forventet i en 
klasse for seg. Jeg hadde i ut-
gangspunktet tenkt at jeg skulle 
bevilge meg en liten stopp på 
det høyeste punktet. Det med 
tanke på få å nyte den fantas-
tiske utsikten før jeg fortsatte. 

 • Torvikbukt 6 topper satte deltakerrekord i løpets 15. utgave lørdag

Imponerte i Norges hardeste halvmaraton

RASKEST: Ingen kunne gjøre noe med Gjermund Nordskar som vant lørdagens Torvikbukt 6 topper. Gudbrandsdølen brukte løpet som 
oppkjøring til VM i ultraløp i Skottland. Her på vei ned fra Reinsfjellet. – Jeg kommer tilbake neste år, og jeg håper at mange andre 
terrengløpere gjør det samme, sa Nordskar etter målgang.  FOTO: HAAKON LUNDKVIST

Åge Hareide ble rappor-
tert å ha dratt hjem til 
Norge under konflikten, 
men han var hele tiden  
i Danmark.

KØBENHAVN: Det var Hareides ar-
beidsgiver, Dansk Boldspil-Uni-
on, som hevdet at Hareide 

hadde reist hjem mandag.
På det tidspunktet var beskje-

den at Hareide var hjemme i 
Norge og ikke skulle trene et 
eventuelt nødlandslag, men 
ifølge Hareide var det snakk om 
«fake news».

– Jeg reiste ikke hjem til Nor-
ge. Jeg var i Sydhavnen. Det at 
jeg reiste hjem var vel som Do-
nald Trump kaller det, «fake 

news». Jeg var i Danmark hele 
tiden, sa Hareide, som dermed 
slapp unna medienes søkelys i 
den kaotiske uka.

Det var av hensyn til de opp-
rinnelige landslagsspillerne at 
Hareide ikke ville blande seg 
inn i konflikten og lede et alter-
nativt landslag.

Torsdag kveld ble DBU og 
spillerforeningen enige om en 

midlertidig avtale. Den løper til 
utgangen av september. Der-
med kan søndagens nasjons-
ligakamp mot Wales avvikles 
på normale vilkår.

– Katastrofen er avverget. 
For det ville også ha ødelagt 
hele nasjonsligaen hvis vi had-
de stilt med et amatørlag, for 
det er jo stor forskjell, sa Åge 
Hareide. NTB

Forlot aldri Danmark under landslagskonflikten

I DANMARK: Åge Hareide reiste 
ikke til Norge, slik DBU meldte. 
 FOTO: SVEIN OVE EKORNESVÅG / SCANPIX


