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Forsiktig: Kurt Asle Arvesen
sitter rolig langt bak i feltet i
FOTO: ERIK BIRKELAND
Italia.

Rolig helg
for Arvesen
Kurt Asle Arvesen sliter seg ikke
ut i Tirreno-Adriatico. Han ligger i den såkalte grupettoen,
langt bak teten.
TROND HUSTAD
trond.hustad@r-b.no

MOLDE: Pålørdagensbeinhardefjerdeetappe fra San Gemini til Chieti
ble Sky-syklisten nummer 130.
Etter 243 kilometer trillet han i
målendrøyhalvtimebakvinneren
Michele Scarponi fra Itaia.
– Monsteretappe her i TirrenoAdriatico,245kilometerog7timer.
Den gamle røveren Scarponi vant
etappen, mens jeg satt i grupettoen
dafinalenblekjørt.Gikkgreit,men
trøtte bein, skriver Arvesen på sin
hjemmeside.

Tilbake etter brudd. Arvesen
harsittetlangtbakheltsidenførste
etappe onsdag.
– Har blitt kjent med mange nye
fjesdesistedageneigrupettoen.For
mens de beste kjemper for topplasseringer foran er det god stemning
ogsamarbeidibakerstegruppe.For
oss handler det bare om å komme
til mål, skriver Arvesen som før
rittetvarbestemtpååtadetmedro.
Eresfjordingen brakk som
kjent kragebeinet i Quatar rundt
for fem uker siden og gjør et
oppsiktsvekkende kjapt comeback i Tirreno-Adriatico.

Hardhaus: Per Gustav Porsanger vant konkurransen i skialpinisme i Harstadfjellrennet lørdag.
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Gikk til topps
Trønder fra Kleive vant Harstadfjellrennet
Endelig kunne det
tradisjonsrike
Harstadfjellrennet
i Batnfjordsøra
arrangeres på selve
Harstadfjellet.
DANIEL KVALVIK
sport@r-b.no

GJEMNES: Detreforegåendeårene

Italiensk seier. På gårsdagens
234 kilometer lange femte etappe
fra Chieti til Colmurano vant italienske Enrico Gasparotto fra Astana. Kurt Asle Arvesen trillet i mål
lenge etter vinneren.
Han spurtvant foran landsmannen Stefano Garzelli og kazakhstanske Maxim Iglinskiy.
I sammendraget leder Michele
Scarponi fra Italia. Rittet avsluttes i
morgen.

Mame Biram Diouf
satt på innbytterbenken da
Wayne Rooneys avgjorde for
Manchester United med en
dobbel mot Fulham på
hjemmebane i går. Brede
Hangeland skadet seg i 0-3tapet. Rooney scoret etter 46
og 84 minutter. Dimitar Berbatov fastsatte resultatet like
før slutt. Dermed er United
på tabelltopp igjen, selv om
også Chelsea og Arsenal vant.

har arrangementet gått på nabofjellet Indergårdsnebba på grunn
av snømangel. I år ble det en festdag på Harstadfjellet, med både
norgescup i skialpinisme, fjelltelemarkogbarnerenn.
60 deltakere møtte opp. I tillegg var det flere som tok turen
for å se på konkurransene.

Tre ganger til toppen. Forde
allersprekestevardetnorgescupi
skialpinisme som gjaldt. EttersomnorgesenerOlaHovdenakfra
Skåla konkurrerer i Frankrike i
helga, var det åpent hvem som
skullevinne.
Idennekonkurransengikkdeltakernemotsattveiennifjelltelemark, nemlig oppover med feller
på skiene. På toppen, kastet de av
segfelleneogsustenedoverigjen.
Men ikke nok med det, de gikk
løypa tre ganger og totalt nesten
1600høydemeter.

Kleive-seier. Per Gustav Porsanger fra Kleive og Svorkmo

Friskus: Lars K. Kvernberg
fra Eidsvåg brukte en
gammeldags hopphjelm.

Lokale skialpinister: Magnus Espeland (t.v.) fra Molde
og Jørn Sorthe fra Kleive deltok norgescup i skialpinisme.
De ble henholdsvis nummer åtte og ni.

Bergknastklivarlaug vant overlegentpåtida1time36min,foran
trønderen Thomas Øyberg og
sunnmøringen Stig Helset som
begge var rundt minutter bak.
–Jegergodtfornøydmedløpet,
smilte Per Gustav Porsanger som
forrige uke deltok i VM i skialpinisme i Andorra.
– Første runden var det Helset
som ledet og jeg lå på tredjeplass,
meniandrerundenfikkjegengod
luke som jeg holdt til mål. Et flott
fjell og en kjempefin løype, skryterPerGustavtilarrangørenBatnfjordIdrettslag.

Kristiansund-seier. I kvin-

Han er opprinnelig fra Svorkmo i Trøndelag, men er gift
med ei dame fra Molde og har
de to siste åra bodd på Kleive.

neklassen var det Elin Espvik fra
Kristiansund som trakk det lengstestråetogkominnpå2timerog
7 minutter, andreplassen gikk til
Svanhild Kvernberg fra Eidsvåg
på 2 timer og 22 minutter. Begge
gikkto runder.
Joakim Engdal fra Torvikbukt
var eneste i juniorklassen og fullførte på 1 time og 29 minutter.
I fjelltelemarkkonkurransen
vardetThomasBjerkesetfraBatnfjordsøraogTrudeNordalfraKristiansund som hadde beste tid
på telemarksski for herrer og
kvinner.
Beste tid av samtlige fikk Erik
Husby fra Kristiansund og Gro
Naalsund fra Batnfjordsøra, Erik

på 3 minutter og 22 sekunder og
Gropå4minutterog59sekunder.
Beggestilteiåpenklasseogbrukte
alpinski.
I juniorklassene var det Ørjan
Kvernberg Blø som vant gutter
11–12 på 2 minutter og 51 sekunder. Ruben Husvik vant gutter
13–15 på 2 minutter og 37 sek.
Beggefra EidsvågIL.

Deltok dobbelt. Trønderen
Bård Smestad deltok i begge rennene. Først skialpinisme på sterk
fjerdeplass,derettergikkhanopp
igjenforå delta ifjelltelemark.
Her suste han ned til tiendeplass åpen klasse etter å ha
tilbakelagt 2200 høydemeter
totalt i løpet av dagen.

