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sporT Manchester City er enige med Benfica om en 
overgang for Ruben Dias. Premier League-klub-
ben betaler rundt 800 millioner kroner for 
midtstopperen. Søndagens stortap (2-5 mot 
Leicester) levnet liten tvil om at Manchester City 
trenger forsterkninger i forsvar. Nå har de hentet 
midtstopper Rúben Dias fra Benfica for å stramme 
opp forsvaret. Manchester-klubben betaler rett i 
underkant av 800 millioner kroner for midtstop-
peren, i tillegg går Nicolás Otamendi motsatt vei.
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Johan Bugge og  
Helene Herje var best 
i Torvikbukt rundt.
Rune edøy
rune.edoy@tk.no

Men mest gledelig var det at 
det tradisjonsrike landeveislø-
pet, som så dagens lys i 1973, 
fikk en markant økning i antall 
deltakere i konkurranseklas-
sen.

I fjor var det 76 som løp på 
tid. I år var tallet 106. 

Og best av alle var altså Johan 
Bugge fra Eidsvåg. Han gjorde 
ærlig et forsøk på å slå sin egen 
løyperekord, men måtte innse 
at tiden fra 2015 (42.18) fortsatt 
står som den beste gjennom 
 tidene.

Lørdag ble han klokket inn til 
43.43. Det ga en klar seier.

Allerede etter 100 meter fikk 
han en luke til hovedfeltet.

mye folk i løypa
Motvind langs fjorden ga delta-
kerne en utfordring med å hol-
de farten oppe i deler av  løypa, 
men sol, tørr løype og gunstige 
temperaturer ga ellers gode for-
hold.

– Jeg løp det jeg var god for, 
og jeg tror jeg klarte å fullføre 
uten store nedturer, sier Johan 
Bugge etter målgang.

Bjørnar Slettvåg fra Oslostu-
dentenes IK, som dro hovedfel-
tet i store deler av løpet, kom 
inn på andreplass med tida 
48.06, mens Sigmund Ofstad 
fra Rindal IL ble nummer 3 med 
tida 48.19.

I kvinneklassen vant Helene 
Herje fra Bris trening i Molde 
med tiden 56.34.

– Jeg var litt spent på dispo-
neringen siden jeg ikke har 
vært gjennom løypa før, men 
jeg følte det gikk veldig fint. 
Kroppen fungerte bra, og jeg 
hadde en super opplevelse, sier 
Helene Herje.

Hun skrøt av løypetraseen i 
Torvibukt.

– Det var ei variert og fin 
 løype med topp stemning fra 
start til slutt. Det var spesielt 
kult med speaker og masse folk 
ved hoppbakken midt i løypa. 
Det ga en boost. Arrangøren 
løste koronasituasjonen på en 
god måte, sier Herje. 

Elin Aandal, som løp for Tor-

vikbukt skule, kom inn på an-
dreplass med tiden 59.39, mens 
Jenny Nesje fra Nesjestranda og 
Trondheim spurtet seg inn un-
der timen og ble belønnet med 
tredjeplass og tiden 59.57.

Romsdal Randoneeklubb ble 

kåret til beste femmannslag, 
mens Gjøco hadde flest ansatte 
påmeldt. Seks fra malingsbe-
driften var med.

Årets råskaller ble også kåret. 
Her handlet det om hvem som 
var best i Torvibukt 6 topper og 

Torvibukt rundt sammenlagt. 
Ola Hovednak fra Romsdal 
Randoneeklubb vant herre-
klassen, mens Helene Bris vant 
kvinneklassen.

"
Jeg var litt spent 
på disponeringen 
siden jeg ikke har 

vært gjennom løypa før.
helene bris
Beste kvinne i Torvikbukt rundt

 På grunn av smittevernhensyn 
gjennomførte de 171 deltakerne 
i trimklassen turen i god tid før 
konkurranseklassene startet. 

Noen benyttet muligheten til 
å gå turen uka i forveien, mens 
de fleste gikk gjennom løypa 
noen timer før konkurransen. 
Dette ble gjort for å begrense 
opphopning av folk i løypa. 

I konkurranseklassene ble 
deltakerne fordelt på seks pul-
jer, som startet med fem minut-
ters mellomrom etter antatt 
sluttid. De raskeste startet 
først. Dette ble også gjort for å 
unngå unødvendige ansamlin-
ger av folk.

Takker de frivillige
– Vi er stolte og takknemlige for 
responsen vi har hatt på 
 arrangementet gjennom alle 
disse årene. Ikke minst er det 
flott å se hvordan de frivillige 
stiller opp hvert år, og dermed 
bidrar til både liv i bygda og fol-
kehelse i regionen. Vi vet at 
mange bruker våren og som-
meren til å legge trenings-
grunnlaget – med Torvikbukt 
Rundt som det store målet, sier 
leder Terje Humstad i Torvik-
bukt IL.
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Flere løp i Torvikbukt

vinnere: Helene Herje og Johan Bugge var best i Torvikbukt rundt.
 FoTo: daniel KvalviK

råsKaller: Ola Hovdenak ble Årets råskalle i Torvikbukt. Det betyr at han var best i Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt rundt sammenlagt. 
Videre fulgte Morten Eilifsen (til venstre) og Jan Roger Hagen. FoTo: daniel KvalviK


