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SPORT

.

Sein kupong: Kampene på søndagens tippekupong var ferdig for seint til at
vi kunne få med kupongen i
dagens avis.

Vinnerduoen: Oddrun Brakstad Orset fra Angvik og Magnus Espeland var de beste i søndagens skibestigningsrenn.
ALLE FOTO: DANIEL KVALVIK

Rennsuksess
på nabofjellet
V75 Leangen
Lørdag
Utbetaling:
7 rette: Kr. 3855.
6 rette: Kr. 55.
5 rette: Joker.
1. avd: 4 Augne Troll (152.828)
2. avd: 11 Enjoy The Dance (97.000)
3. avd: 15 Hyper Bravur (41.713)
4. avd: 11 Turbo Drew (13.730)
5. avd: 2 Sjefbrunen (12.255)
6. avd: 6 Donald Dana (10.227)
7. avd: 6 Rapp Best (990)
Rangering: 1. avd: 3-4, 2. avd: 11
(str. 15), 3. avd: 11-15 (str. 13), 4.
avd: 3-11 (str. 5), 5. avd: 2, 6. avd:
4-6, 7. avd: 3-11-9-6.
Omsetning: Kr. 15.905.980.

Klubbspalten
Fræna Ski- og O-klubb:
Husk rundeskirenn i dag kl. 18 i
lysløypa på Sylte skole.

Molde og Omegn IF:

Det tradisjonsrike
Harstadfjellrennet i
Batnfjordsøra ble i år
utvidet til ei hel helg
med norgescup i
fjelltelemark lørdag og
skibestigningskonkur
ranse søndag.
DANIEL KVALVIK
sport@r-b.no

GJEMNES: tillegg var det skilek og

sosiale aktiviteter i målområdet
for barna. På grunn av dårlig føreforhold, ble Harstadfjellrennet
flyttet til nabofjellet Indergårsnebba. Der skulle lørdagens konkurranse gå fra Indergårdsnebba
og ned til Silsethytta.
36 personer stilte til start på
lørdagens fjelltelemark renn. Det

var varierende værforhold på
toppen, til tider var det ingen sikt.
Arrangøren besluttet dermed å
sette starten lenger ned. Løypa
ble kortere enn planlagt, men
rennet ble likevel en suksess.

Drøpping best. I herreklassen
ble Einar Drøpping fra Surnadal
bestemann foran Nils Bjarne
Krohn fra Åndalsnes. Sigurd Vigrestad, som gikk for National
Oilwell, kom på tredje. Dameklassen ble vunnet av Oddrun
Brakstad Orset fra Angvik foran
toer Hildegunn Gjertrud Hovdenak fra Skåla. Tredjeplassen gikk
til Anita Unhjem fra Isfjorden.
Per Kåre Gagnat fra Flemma
vant klassen for menn over 40 år.
Det var også åpen klasse for de
med valgfritt skiutstyr, den klassen ble vunnet av Erik Husby fra
Frei. Han hadde den beste tida av
samtlige.

Sprek syklist. I søndagens skibestigningskonkurranse startet
deltakerne ved Silsethytta, gikk
så ei sløyfe via toppene Steinmerra og Indergårdsnebba og ned til
Silsethytta igjen. I vindstille og
med fin temperatur og nysnø,
stilte 14 stykker til start. Dagens
sterkeste ble Magnus Espeland
fra Molde, han kom i mål foran
Jørn Sorthe fra Kleive. Tredjeplassen i samme klasse gikk til
Knut Inge Orset fra Torvikbukt.
Sykkelrytteren Magnus forteller at han vil satse videre på denne konkurranseformen. – Det
passer veldig bra på vinteren, og
jeg har alltid likt å gå på ski i fjellet.

Langset imponerte. Odd
Arne Langset fra Nesset Cykleklubb stilte også til start og imponerte ungguttene med en tredjeplass av samtlige. For øvrig vant

Harstadfjellrennet var
vellykket i
reserveutgave
han sin klasse. – All grunn til å
rose arrangøren for flott løype og
prikkfritt arrangement, sa Langset, som samtidig ønsket alle
sammen velkommen til Skjortarennet som går av stabelen 7.
april.
Oddrun Brakstad Orset fra Angvik gjorde storeslem i helga,
hun var med både lørdag og søndag, og vant like greit begge dagene. Søndag var hun eneste jente, men hun slo likevel flere av
guttene.

Langrenn. Husk påmelding til
kretscupen fristil i Isfjorden lørdag 24. mars. Påmelding innen
21. mars kl. 21 online, evt mobil
95173489.

Møre og Romsdals
førstelag endte på 20. plass i
Ungdomsstafetten for 15- og
16-åringer i Holmenkollen
søndag, nøyaktig fire minutter bak vinnerlaget fra SørTrøndelag. Eidsvåg-trioen
Gunnhild Bugge, Monica Aunebak og Johan Bugge, samt
Anders Astad Sve fra Stranda
fikk på Møre og Romsdals
førstelag. Andrelaget endte
på 23. plass blant de 30 deltakende lagene.

Måtte flytte: På toppen av Indergårdsnebba rett før
starten i lørdagens fjelltelemark. Starten måtte flyttes på
grunn av værforholdene.

Først i løypa: Magnus Espeland fra Molde på veg opp til
Indergårdsnebba.

