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Marcus Rashford sørget 
for Manchester Uniteds 
andre seier for sesongen. 
Han scoret på straffe i 
1-0-seieren over Leices-
ter i Premier League.
MANCHESTER: Etter en tung se-
songstart for Ole Gunnar Sol-

skjær og hans klubb, med tre 
strake kamper uten seier, fikk 
de endelig noe å juble for igjen.

Rashfords straffemål etter 
åtte minutter ble kampens 
eneste. Dermed klatrer United 
opp på fjerdeplass i serien. 

– Vi må ikke la oss lure av re-
sultatet. Vi spilte ikke en fantas-
tisk kamp, sa Solskjær i et 
intervju vist på TV 2.

Nordmannen var samtidig 
svært fornøyd med tre poeng 
og null innslupne mål. Spesielt 
det defensive virket å glede 
United-manageren.

– Folk snakker om at vi har 
for få kamper uten baklengs-
mål. Nå har vi gjort det mot 
Chelsea og Leicester, to gode 
lag som ønsker å bli topp fire, 
sa Solskjær fornøyd.

Han var ble spurt om innsat-
sen til storsigneringen Harry 
Maguire, som kom fra lørdag-
ens motstander før sesongen.

– Det så ikke ut som han sav-
net dem, sa manageren.

United måtte klare seg uten 
flere nøkkelspillere, blant an-
dre de offensive stjernene Paul 
Pogba og Anthony Martial.  
 NTB

Solskjær etter seieren: – Vi må ikke la oss lure av resultatet

ETTERLENGTET OPPTUR: Ole 
Gunnar Solskjær.  FOTO: SCANPIX

Aldri før har det vært så 
vått og sleipt. Likevel ble 
det en flott opplevelse for 
mange av de 185 som 
gikk og løp over fjelltop-
pene i Gjemnes-bygda.
TORVIKBUKT: Stikk Ut-kongen Are 
Uran nøyer seg ikke med å dra 
Møre og Romsdal på kryss og 
tvers etter koder. Sjøl med desi-
dert flest turer er ingen like iv-
rig til å delta på løp i distriktet 
som den spreke 45-åringen. 
Lørdag tok han seg tid til å få 
med seg koden på Holtafjellet. 
Likevel ble det en sterk 4. plass 
i Torvikbukt. 

– Så langt har jeg vært på 366 
av turene i Stikk Ut. Fortsatt 
gjenstår det 32 turer før jeg har 
alle. De tre siste årene har det 
blitt 50 løp i tillegg. Det blir nok 
noe slikt i år også, sier Uran 
som regnet med å få med seg 
en Stikk Ut-tur på hjemturen 
også. Averøyingen ble ikke slått 
med mer enn 12 minutter av 
vinneren Sebastian Krogvik, 
som løp de 22 kilometerne over 
de seks fjelltoppene på 2.38.22.

– Jeg viste at det var sjanse-
løst med noen rekord under så 
seige forhold. Regnet forsvant 
når starten gikk. Dermed ble 
været perfekt for løping, sjøl 
om underlaget var vått og kre-
vende. Jeg er såpass sterk at det 
blir bare gåing i de bratteste 
kneikene. Ellers løper jeg. Nå 
er det bare å glede seg til vinte-
ren og randonee-sesongen, 
forteller kiropraktoren, som 
tidligere år flyttet til Molde 
sammen med kjæresten Kir-
sten Amundsgård, som vant 
kvinneklassen. 

Espen Fredriksen ble num-
mer to, mens Thomas Kvalsvik 
løp inn til tredje plass. 

Sterk ultraløper
Martine Frekhaud så Kirsten 
Amundsgård framfor seg gjen-
nom det meste av løpet, men 
løperen fra Strindheim klarte 
aldri å hente inn ledelsen til ul-
traløperen fra Skåla, som vant 
på tiden 3.22.01.

– Dette var en skikkelig gjør-
mefest. Jeg har ikke løpt her 

tidligere og løypa var kjempe-
fin. Jeg prøvde å holde fart ned 
gjennom gjørma, men holdt 
samtidig litt igjen for å unngå å 
gå på tryne og skade meg. Jeg 
er fornøyd med sesongen. Det 
er i lange løp jeg trives aller 
best. Årets hovedmål var å 
gjennomføre et løp over 100 
kilometer for første gang, og 
det klarte jeg i Italia der det 

gikk over all forventning, sier 
30-åringen Amundsgård som 
imponerte også i Torvikbukt. 

Frida Øygard fra Trøndelag 
ble nummer tre. 

Gikk på trynet
Av de 185 deltakerne valgte 61 å 
løpe på tid, og det over alle de 
seks fjelltoppene. 

Folkehøgskolestudent Lav-

rans Sandsæter var lørdagens 
mest uheldige. 20-åringen gikk 
så kraftig på trynet på det sleipe 
underlaget at han måtte bryte 
med skulder ute av ledd. 

– Jeg ramlet med det resultat 
at skuldra gikk ut av ledd. Det 
var en vond opplevelse, og noe 
slikt har jeg aldri opplevd tidli-
gere. Dermed var det ikke noe 
annet å gjøre enn å snu. På tu-

ren tilbake hoppet skuldra til-
bake på plass. Da ble det slutt 
på smertene, sier gutten fra 
Verdal, som valgte folkehøg-
skole i Torvikbukt etter anbefa-
linger fra søsteren. De aller 
fleste av skolens elever var med 
på lørdagens tradisjonsrike løp 
og turmarsj. 

Sjøl om Signe Brakstad Orset 
bare er åtte år så hun det ikke 

 •185 hardhauser trosset forholdene og fullførte toppløpet i Torvikbukt

Tidenes dårligste vær skapte gjørmefest

SUVEREN VINNER: 2.38.22 var vinnertiden til Sebastian Krogvik, 
men den kunne ikke matche løyperekorden til Ola Hovdenak.

OVER SISTE KNEIKA: Kvinnevinner Kirsten Amundsgård smilte sjøl 
etter 3 timer og 22 minutter med slitsom løping. 

MED PAPPA PÅ TUR: Signe Brakstad Orset (8) og pappaen klarte 
målet, som var å komme seg over de tre første fjelltoppene. 


