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Kurt Otnes skjøt fullt hus i felten og vant Valfjellstevnet

Fullt: Kjell Gujord skjøt fullt
hus i felten. Bak ser vi Roger
Hals.

TINGVOLL: Vind skapte problemer for feltskytterne. Men
to klarte fullt hus, og Kurt
Otnes ble vinner.
– Jeg trodde ikke jeg skulle
treffe med vind rett på kroppen, sa Kjell Gujord. Fosnaskytteren skjøt i siste laget i
Valfjellstevnet i Straumsnes.
Det endte med fullt hus på alle

fem hold, men færre innertreff
enn Otnes.
Valsøyfjordingen skjøt midt
på dagen, og var nærmere sentrum i figurene som ble skutt
på. Dermed ble han vinner av
feltstevnet.
Mange slet med vekslende
vind på grovfelten. Spesielt på
siste hold med 400 meter til

blinken, skapte vindkuler
utfordringer.
I finfelten var det også
mange som slet, selv om
avstanden var kortere. Men
averøyingen Marvid Mork
mestret forholdene, og vant
klasse V73 med fullt hus. Nesten ingen andre klarte å treffe
alle figurene.

Blant de yngste var det ingen
som traff alle blinkene denne
gangen i stevnet som har vært
arrangert i mer enn 35 år.
Søndag var det 70 deltakere
med og skjøt, noe som er en
del flere enn de siste årene.
Bortsett fra den lunefulle vinden, var det fine forhold for
utendørs skyting i feltrunden.

89 POENG
skiller Petter
Northug fra
sammenlagttriumf i vedenscupen - Norges
første siden
Bjørn Dæhlies
(41) for ti år
siden. 114 poeng
har Northug
«stjålet» fra
verdenscuprval
Dario Cologna
bare i løpet av
Lahtis-helgens
to skirenn, der
nordmannen
vant sprinten
(lørdag) og gikk
inn til sjuendeplass på 15 km
fri teknikk
(søndag).

Full fart til fjells

Raskest: Beste
telemarkkjører
ble Henning S.
Skjetne fra
Trondheim.
Her gir han alt
fra start.

52 konkurrerte under blå himmel i Harstadfjellrennet
GJEMNES: For noen
gikk det både opp og
ned. For andre bare ned.
Fort. 52 var med i Harstadfjellrennet.
Lite snø i skogen førte til at det
tradisjonsrike rennet fra toppen av Harstadfjellet til fjæresteinene på Batnfjordsøra måtte flyttes til nabofjellet (som de
to foregående årene). Det ble en
festdag i fjellet rundt Silsethytta med både skialpinisme, fjelltelemark og barnerenn.
– En kjempesuksess å samle
alt på samme dag, sa Åge Ødegård i arrangørklubben Batnfjord IL.
16 personer stilte til start i
skialpinisme, 36 i fjelltelemark.
I tillegg var det mange som tok
turen for å se på konkurransene i det fine været.

Skialpinisme

 De aller
sprekeste konkurrerte i skialpinisme. De startet ved Silsethytta, gikk en sløyfe via toppene Steinmerra og Indergårdsnebba og ned til Silsethytta igjen over vannet, opp på

Skiskytter: Stian Eckhoff kommer i mål ved Silsethytta. Han
debuterte med tredjeplass i skialpinisme.
Middagsfjellet og ned til Silsethytta og i mål. Konkurransen
gikk over 1.000 høydemeter og
ble vunnet av norgesener Ola
Hovdenak fra Skåla. Han brukte utrolige 58 minutter på
turen. Trønderne Ola Berger
og skiskytter Stian Eckhoff
kom nærmest.
– Det er første gang jeg stiller,
dette ga mersmak, sa Eckhoff.
Eneste kvinne i feltet, Marit

Tveite Bystøl fra Skåla, slo
mange av gutta og ble nummer
åtte.
– Skryt til arrangørene som
har fått begge rennene på samme dag. Det gir mer publikum
og større stemning, sa hun
etter styrkeprøven i fjellet.

Fjelltelemark

 Deretter
var det fjelltelemark.
Deltakerne stilte til start på

toppen av Indergårdsnebba.
Raskest ned til Silsethytta var
vinner. Og vant gjorde Erik
Harstad fra Batnfjord IL. Han
brukte tre minutter og seks
sekunder ned.
Harstad stilte i åpen klasse og
kjørte med alpinski.
Beste telemarkkjører ble
Henning S. Skjetne fra Trondheim. Den lovende telemarkkjøreren går på skigymnaset
på Oppdal, og ble slått av Harstad med ett fattig sekund.
Raskeste kvinne ble Hilde
Ranheim fra Flemma. Hun stilte i åpen klasse, og brukte så
vidt over fire minutter på den
friske turen ned.
– Er fornøyd med å vinne,
men litt irritert over tiden. Jeg
tok det så alt for rolig i skogspartiet, sa hun.
Beste kvinnelige telemarkkjører ble Carina Stokke fra Batnfjordsøra. Hun fikk tiden 4.14.
Kristiansund og omegn Røde
Kors var på plass. Heldigvis ble
det en rolig dag i sola for hjelpekorpset.
DANIEL KVALVIK
redaksjonen@tk.no

Vant: Hilde Ranheim og Erik
Harstad var raskest ned fra
Indergårdsnebba.

Suksess: Det ble en kjempesuksess å samle alt på samme dag,
sier Åge Ødegård i Batnfjord
IL.
FOTO ROBERT VEISET

Dagens sprekeste: Odd Arne
Langset og Ola Berger deltok
på begge konkurransene.

