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En fantastisk høstdag 
med sol fra blå him-
mel og over 20 grader 
ble nesten i varmeste 
laget for de raskeste, 
et «luksusproblem».
Daniel KvalviK
Sporten@tk.no

Hele 370 deltok på den 15. utga-
ven av Torvikbukt 6 topper, 
som førte til ny deltakerrekord.

Den største klassen ble tur-
klassen hvor 263 deltakere stil-
te til start der de selv bestemte 
tempo og antall topper, hele 111 
av disse var innom alle toppe-
ne!

107 deltok på tid hvor alle 
toppene bestiges raskest mulig, 
en total stigning på 1900 høy-
demeter og 21,8km langt kan 
betegnes som en skikkelig styr-
keprøve.

Blant norges beste
Gjermund Nordskar fra Heidal 
ved Jotunheimen vant på den 
meget sterke tiden 2 timer, 36 
minutter og 33 sekunder.
 – Dette var utrolig flott, sier 
Gjermund rett etter målgang. 
Utrolig flott løypetrasé som 
inneholder det meste, mye tek-
niske partier både oppover og 
nedover, fortsetter Nordskar 
som vanligvis løper 30 -100 km 
lengre. Han er en av Norges 
beste ultraløpere og skal delta 
på VM i ultraløp neste fredag i 
Skottland.

– Jeg kommer tilbake neste 
år, og jeg håper at mange andre 
terrengløpere gjør det samme.

"
Løypa var jät-
tekul, det var 
ingen steder man 

kunne hvile, det passer 
meg bra.
Johanna ÅsTröm
Rekordknuser

 På 2. plass kom Are Uran fra 
Averøy på tiden 2:58:17, en me-
get respektabel plassering med 
mange sterke løpere bak seg. 
Uran vant veteranklassen. 
3.-plassen gikk til Thomas Ber-

ge Foyn på tiden 2:58:42 som 
løper for Inov8. Ultraløper Ro-
bert Sørlie fra Halsa kom inn på 
tiden 2:59:26 som holdt til 2. 
plass i veteranklassen, og Tho-
mas Kvalsvik fra Romsdal Ran-
doneklubb på tiden 2:59:34 
som ble en flott 3. plass i senior-
klassen.

Alle disse kom under 3 timer!

rekord i dameklassen
Johanna Åström fra Sverige tok 
en overlegen dameseier og sat-
te en knallsterk løyperekord i 
dameklassen med over 10 mi-
nutter. Hun kom i mål på tiden 
2 timer, 57 minutter og 48 sek-
under, med den tiden ble hun 
nr. 2 av samtlige, kun slått av 
Gjermund Nordskar. Johanna 
er en av Sveriges aller beste ter-
rengløpere, og det beviste hun 
med denne tiden. – Det var 
utrolig kult å løpe her, forteller 
Johanna etter målgang. – Løy-
pa var «jättekul», det var ingen 
steder man kunne hvile, og det 
passer meg bra, fortsetter Jo-
hanna. Som nærmest fløy opp 
de bratte bakkene.

Silje Hovdenak fra Mannda-
len UIL tok 2.-plassen i dame-
klassen på 3:38:01, hun ble be-
lønnet med seier i veteranklas-
sen. Astrid Toftaker fra IL Snø-
hetta tok 3.-plassen på tiden 
3:55:06.

mosjonistene fortsatt 
eldst

I mosjonsklassen vant Einar 
Råket fra Kristiansund på tiden 
3:32:41, Einar Engvig fra Kristi-
ansund ble nr. 2 på tiden 
3:44:19 og Eivind Morstøl fra 
Molde på tiden 3:45:45. Anne 
Stine Mathisen fra Oppdal ble 
beste dame i mosjonsklassen 
på tiden 3:50:37, Cecilie Utstu-
mo på 2. plass på tiden 3:51:17 
og Annika Rø Høgtun FHS ble 
nr. 3 på tiden 3:59:58.

Da alle deltakerne var nede, 
kunne Norsk Folkehjelp Nesset 
konstatere at det ikke hadde 
vært noen uhell. Men mange 
fikk kjenne på små skrubbsår 
og krampe. Så må nok flere be-
lage seg på stive føtter de kom-
mende dagene.

370 deltok i Torvikbukt 6 topper

ingen hvile for rekordknuserne

sTarTfelTeT i Klassen aKTiv: Fra venstre Thomas Berge Foyn, Thomas Kvalsvik, Johanna 
Åström, Gjermund Nordskar og Robert Sørlie.  foTo: haaKon lundKvisT

Island og Erik Hamrén fikk en mareritt 
start på sin nasjonsliga og ble sendt hjem 
med seksmålstap i kofferten av et effektivt 
Sveits lørdag.

Erik Hamréns første tellende kamp som 
Island-trener endte i en pinlig affære borte 
mot Sveits. Etter 90 minutter sto det 6-0 
til hjemmelaget, og den tidligere RBK-
treneren ba hele Island om unnskyldning.

– Først vil jeg si unnskyld til hele Island. 

Det var et flaut resultat, sa Hamrén ifølge 
Aftonbladettil CMore.

Slik forklarte 61-åringen Islands største 
tap på 17 år.

– Etter at de gjorde 3-0 på et flott 
frispark mistet vi alt. Vi tapte både 
organiseringen og håpet. Det er mitt 
ansvar som trener. Det er mitt ansvar å se 
til at vi i hvert fall har håpet oppe. Vi tapte 
alt i annen omgang, sa Hamrén.  nTB

sveiTs - island 6-0

Hamrén fikk marerittstart
Rallykjører Petter Solberg fikk i fjor 
diagnosen Sarkoidose. Sykdommen, som 
han har holdt hemmelig, gjorde han så 
dårlig at han trodde karrieren var over

Sykdommen ble oppdaget etter en 
ulykke under en konkurransene i Latvia i 
september i fjor, der han blant annet 
pådro seg brudd i kragebenet.

Til NRK forteller 43-åringen at det på 
sykehuset i Riga ble oppdaget en brun 

flekk på lungene, som førte til flere 
undersøkelser og til slutt diagnosen 
Sarkoidose.

Diagnosen har han holdt hemmelig 
fram til nå. Kun familie, venner og noen av 
konkurrentene har visst hva Solberg har 
slitt med. 

Nå forteller han at føler  seg så frisk at 
han ser for seg å kjøre minst én sesong til.

 nTB

Trodde Karrieren var over

Solberg holdt sykdom skjult
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370 deltok i Torvikbukt 6 topper

ingen hvile for rekordknuserne

overlegen: Johanna Åström i stor fart ned fra Reinsfjellet. 
 FoTo: HaaKon lundKvisT.

dagens besTe: Johanna Åström og Gjermund Nordskar rett etter 
målgang.  FoTo: daniel KvalviK.

England tok ledelsen, men tapte 1-2 mot 
Spania i nasjonsligaen på Wembley lørdag. 
Luke Shaw ble stygt skadd, men skriver på 
Twitter at han har det fint.

Bare minutter etter hvilen gikk Luke 
Shaw i bakken etter en duell med Dani 
Carvajal. United-forsvareren ble liggende i 
fem minutter mens han fikk behandling fra 
hjelpepersonellet. Deretter ble han fraktet 
av banen på båre, med nakkekrage og 

oksygenmaske.
Hendelsen ble ikke vist i reprise på TV, 

noe som pleier å bety at det kan være en 
alvorlig skade. Mange var derfor svært 
bekymret helt fram til Shaw la ut en 
melding på Twitter.

– Takk for all kjærlighet og støtte. Jeg 
har det fint og er i trygge hender. Jeg er en 
kriger, så jeg er tilbake snart, skriver 
venstrebacken.  nTb

bÅreT uT Med sursToFFMasKe MoT spania

Luke Shaw: Jeg har det fint
Tennisstjernen Serena Williams fikk 
poengstraff, kalte dommeren en tyv og var 
så sint at hun gråt da 20 år gamle Naomi 
Osaka fra Japan vant US Open.
Den høydramatiske finalen endte 6-2, 
6-4, og Osaka er dermed den første 
japanske kvinnen som har vunnet en 
Grand Slam-tittel.
Den unge japanerens prestasjon vil trolig 
likevel bli overskygget av amerikanske 

Williams' poengstraff. 36-åringen fikk 
poengstraff etter to advarsler og ble så 
sint at hun nærmest skrek til dommeren.
– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan 
våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal 
ett poeng fra meg. Du er en tyv, sa 
Williams da stillingen i det andre settet ble 
endret fra 5-4 til 5-3. I den videre diskusjo-
nen med dommeren klarte ikke amerika-
neren å holde tårene tilbake.  nTb

serena WilliaMs slÅTT i us open

Kalte dommeren en tyv


