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Det ble en skikkelig 
gjørmefest for de 185 
deltakerne som stilte 
til start i Torvikbukt 6 
topper lørdag.
daniel kvalvik
sporten@tk.no

– Så våte og glatte stier har vi 
ikke opplevd gjennom de 16 
årene vi har arrangert, sier Knut 
Inge Orset i arrangørstaben til 
Torvikbukt Fjellhauselag.

– Med mye nedbør den siste 
uka før start så var vi usikker på 
om det kom noen i hele tatt. Vi 
har vurdert sikkerheten konti
nuerlig uka før start og på selve 
løpsdagen, sier Orset.

rekorden overlevde
61 kvinner og menn deltok på 
tid hvor alle toppene i fjelløpet 
skal bestiges raskest mulig. 

Torvikbukt 6 topper betyr 
21,8 kilometer fra start til mål 
med en total stigning på 1.900 
meter.

Deltakerne sier at ekstremlø

pet kan betegnes som Norges 
hardeste halvmaraton.

Norgesmester i terrengultra, 
Sebastian Krogvig fra Bergen, 
kom ikke uventet først i mål, og 
det på den sterke tiden 2.38.22.

– Etter et skadeopphold er 
det godt å kjenne at kroppen 
fungerer igjen, sier han blid og 
uanfektet rett etter målgang.

– Jeg har nå deltatt på tre kon
kurranser de tre siste helgene.

Når vi spør han om rekorden 
til Ola Hovdenak på 2.31.04 er 

innen rekkevidde, så svarer 
han:

– Jeg kommer tilbake neste år 
og tar rekorden til Ola. Det skal 
være mulig med bedre forhold, 
smiler han lurt.

samboere var best
Krogvigs samboer Kirsten 
Amundsgård fra Skåla vant 
 dameklassen på  tiden 3.22.01. 

Det var ikke en uventet seier, 
men hun fikk god kamp av Mar
tine Frekkhaug fra Strindheim 

IL hele veien. Hun kom inn på 
tiden 3.26.47. 

"
Jeg kommer 
tilbake neste år 
og tar rekorden 

til Ola.
sebasTian Krogvig
Vinner i Torvikbukt 6 topper

På tredjeplass kom Frida Øy
gard fra NTNUI på 3.36.11.

Amundsgård var strålende 

fornøyd med seieren, men 
 bekrefter at hun kunne kjenne 
Martine Frekkhaug i ryggen 
hele tiden.

– Jeg har løpt konkurranser 
på over 100 kilometer, men 
 dette er en skikkelig utfordring 
med tekniske stier og vari er
ende terreng, sier Amundsgård.

Espen Fredriksen fra Averøy 
ble nummer to i herreklassen. 
Han fikk tiden 2.46.58. På 
 tredjeplass kom Thomas Kvals
vik fra Gjemnes på 2.48.57.

Våt fornøyelse for deltakerne i fjelløp

Fløy over toppene

rasKesT: Vinneren Sebastian Krogvig nærmest flyr ned fra siste toppen mot målgang i Torvikbukt.  FoTo: sTian drogseTh

besTe Kvinne: Kirsten Amundsgård i stor fart ned mot mål. nesT besT: Espen Fredriksen fra Averøy imponerte.

Den spanske keeperstjernen David 
de Gea blir i Manchester United. 
Dermed fikk Ole Gunnar Solskjær 
det som han ville.

Mandag signerte de Gea en ny 
fireårskontrakt med klubben. Med i 
avtalen ligger det også at Old 
Trafford-klubben har opsjon på å 
forlenge spanjolens kontrakt med 
ytterligere ett år.

28 år gamle De Gea kom til 
United i 2011 og har siden spilt 367 
kamper for klubben.

– Det har vært et privilegium å 
tilbringe åtte år i denne fantastiske 
klubben, og det å fortsette 
karrieren i United er en ære. Jeg 
hadde aldri innbilt meg at jeg skulle 
spille over 350 kamper for klubben 
etter å ha kommet hit, sier de Gea 

til klubbens nettsider.
– Nå er framtiden min avklart, og 

alt jeg vil er å hjelpe laget til å oppnå 
det jeg mener vi kan oppnå, og å 
vinne trofeer sammen, tilføyer han.

Manchester United-manager Ole 
Gunnar Solskjær har følt seg trygg 
på at den viktige sisteskansen ville 
forlenge kontrakten med klubben. 
Det ga han senest uttrykk for på sin 

ukentlige pressekonferanse sist 
fredag.

– Jeg er storfornøyd med at 
David har forpliktet seg til klubben 
for framtida. De siste årene har 
David bevist at han er best i verden 
og en avgjørende del av våre 
planer om å bringe United tilbake 
der klubben hører hjemme, sier 
Solskjær.

premier league

Solskjær glad for å få med seg David de Gea videre


