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Det var gode løpefor-
hold og det ble satt 
flere nye rekorder i 
Torvikbukt 6 topper 
lørdag.
henning betten
henning.betten@tk.no

Til sammen 280 deltakere var 
med. Arrangementet tiltrekker 
seg eliteutøvere fra hele landet, 
og det var nettopp disse som 
skulle gjøre opp om seieren.

Fjorårsvinner Anders Kjære-
vik (34) fra Kvinnherad og BFG 
Bergen Løpeklubb tok gullet, 
men fikk hard konkurranse fra 
sølvvinner Jonas Hesthaug (23) 
fra Eidsdal IL. 

Sistnevnte lå foran både til 
toppen av Holtafjellet, Nebba 
og Reinsfjellet, men Kjærevik 
passerte ham i nedoverbakken 
fra Reinsfjellet.

Begge slo den ti år gamle re-
korden til Ola Hovdenak, da de 
brukte litt under to og en halv 
time på det som arrangøren kal-
les «Norges hardeste halvmara-
ton». Løpet går over seks top-
per og 1.900 høydemeter. Vin-
nertiden ble 2.28.42.

– Målet var å prøve meg på 
løyperekorden, og forholdene 
lå jo til rette for det. Men hadde 
det ikke vært for at Jonas push-
et meg i motbakkene, så hadde 
jeg nok ikke klart det, sier 
 Anders Kjærevik.

"
Det var perfekt 
temperatur og 
fine forhold for å 

løpe fort.
johanna ÅsTrÖM
Vinner kvinneklassen Torvikbukt 
6 topper

Thomas Berge Foyn fra Kårvatn 
fjellutstyr tok tredjeplassen, 
mens Erik Kårvatn (18) fra To-
dalen og Trollheimen Fjell-
sportklubb kom på fjerde. Kår-
vatn satte ny rekord for herrer 
junior med 2.37.58.

Også svenske Johanna 
Åström (26), som bor på 
 Åndalsnes og løper for 
Arc’Teryx, satte ny rekord. 

Hun forbedret fjorårets løy-
perekord for kvinner med seks 
minutter da hun løp inn på 
2.43.52. Det var sjette beste tid i 

hele konkurransen.
– Selv om jeg ble løpende 

med god luke til de andre i 
kvinneklassen, hadde jeg flere 
rygger i herreklassen som jeg 
kunne henge meg på. Det var 
perfekt temperatur og fine for-
hold for å løpe fort, forteller 
 Johanna Åström.

Løp i helga også
Av andre nordmøringer som 
hevdet seg i toppen, var Mor-
ten Eilifsen fra Averøy Løpe-
klubb, Johan Fredriksen Orset 
fra Torvikbukt IL og Jan Roger 
Hagen fra Straumsnes IL på 
henholdsvis 7., 8. og 9. plass.

Espen Avset Fredriksen fra 
Averøy løpeklubb endte på 13. 
plass, Aron Rodal Haugen fra 
Surnadal IL på 17. plass og Odd 
Edøy fra Sunndal IL Friidrett på 
18. plass.

Edøy satte ny rekord i klassen 
for superveteraner på 3.16.20.

Det ble mange rekordtider, 
men ikke rekord i antall delta-
kere.

– I fjor hadde vi fordelen at vi 
var én av få arrangører som 
klarte å gjennomføre i tråd med 
de strenge smittevernreglenes 
som gjaldt da. Dermed kom det 
ekstra mange til oss i fjor. I år 
var det litt motsatt, siden man-
ge andre klubber hadde flyttet 
sine løp fra våren til høsten i 
håp om lettelser, forklarer Da-
niel Kvalvik i arrangørklubben 
Torvikbukt IL i en pressemel-
ding.

Torvikbukt 6 topper ble 
 arrangert for 18. gang. Det blir 
mer løping i Gjemnes allerede 
kommende lørdag. Da venter 
Torvikbukt rundt.

Anders Kjærevik best i Torvikbukt 6 topper

rekordraskt i fjellet

vinnere: Anders Kjærevik og Johanna Åström var best i 
Torvikbukt 6 topper. 

rasKe juniorer: 18-åringene Erik Kårvatn (til venstre) og Johan Fredriksen Orset utmerket seg med gode tider i Torvikbukt 6 topper. 
Kårvatn satte ny bestetid for menn junior, mens Orset fra arrangørklubben Torvikbukt IL satte ny klubbrekord.

Tre netter på «surnadalshotellet» 
Tia og kampen Liverpool - New-
castle på Anfield er hovedpre-
mien i turlotteriet som fotball-
gruppa i Surnadal har dratt i gang.

I samarbeid med Hotel Tia, som 
drives av blant andre surnadalin-
gen Jostein Ansnes, har fotball-
gruppa i Surnadal dratt i gang et 
nytt lotteri der inntektene skal gå 

til drift av barne- og ungdomsav-
delinga i gruppa.

– Foreløpig har det vært solgt 
lodd på hjemmekampene til 
seniorlagene, men snart skal vi 
selge lodd på utvalgte butikker, 
sier Bjørnar Strand i fotballgrup-
pa.

Premien er altså tur for to 
personer til Liverpool og billetter 

til Liverpool – Newcastle 15. 
desember.

– Inkludert i dette er tre netter 
på fantastiske Hotel Tia.

Hotellet ligger i Anfield Road, 
samme gate som det legenda-
riske stadionet. Avreise er tirsdag 
14. desember, mens retur er 
fredag 17. desember.

– Dette kan forlenges for egen 

kostnad om ønskelig, og dersom 
det er ledige rom. Det kan jo være 
fint å gjøre unna litt julehandel i 
Liverpool, sier Strand.

Trekningen skjer i forbindelse 
med siste hjemmekamp for 
herrelaget i 4. divisjon som møter 
Dahle på Syltøran lørdag 16. 
oktober. Premien har en verdi på 
40.000 kroner.
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Lokker med Liverpool-tur i premie


