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Dyrkolbotn viste seg frå
si absolutt vakraste side
då årets Lindåsmeister-
skap på ski gjekk av
stabelen søndag. Claus
Sellevoll og Sara-Re-
bekka Færø vart årets
Lindåsmeistrar.

ENDRE HOPLAND

endre@nordhordland.no

Arrangørane kunne knapt ha bede
om ei betre ramme rundt årets
store skihappening i Nordhord-
land. Mykje snø, sol, blå himmel,
vindstille og perfekt preparerte
løyper gjorde at årets påmelding
oversteig alle forventningar. 

Heile 175 deltakarar i alle aldrar
stilte til start. Det er det høgaste
deltakartalet sidan 1987. Når ein i
tillegg reknar med alle foreldre
som berre var med og støtta sine
håpefulle, og ikkje gjekk sjølv,
vart det reine folkefesten på Dyr-
kolbotn denne søndagen. Faktisk
vart det så mykje folk at starten,
som eigentleg skulle gått klokka
12.00, måtte utsetjast eit godt
kvarter grunna trafikkaos nedover
brekka frå Dyrkolbotn.

Bursdagsbarn 
med futt i beina
Det vart litt meir oppvarming på
folk enn i utgangspunktet planlagt,
men så gjekk endeleg starten. Seks
år gamle Oskar T. Alvær, med start
nummer 1 på brystet, var første-
mann ut i den 500 meter lange
løypa. Med eit halvt minutts
mellomrom vart dei yngste sleppt
ut av startblokkene, og som start
nummer seks fossa bursdagsbarnet
Jørgen Brundtland av garde. På fe-
mårsdagen sin gav han alt i løypa,

og gjekk først over mållinja av alle
under årets Lindåsmeisterskap.

- Eg gjekk forbi fem stykk, og så
fekk eg denne, fortel bursdagsbar-
net sjølv, og viser fram medaljen
han fekk rundt halsen ved mål-
gang.

Kake hadde han ikkje med seg
til fjells, men den unge skiløparen
kunne likevel fortelja at han var
godt fornøgd med bursdagen så
langt, då han tok seg tid til eit lite
sigersintervju.

Stor funksjonærjobb
I det flotte vintervêret fekk både
liten og stor tatt seg ut, i løyper på
alt frå 500 meter til ca ni kilometer.
Fire år gamle Isak Angelskår hadde
stilen inne sjølv ved målpassering,
og kunne fint gått ein runde til.
Saman med pappa Magnar, som
hadde veslebror Peter på slep i pul-
ken, gjekk også han 500 meter i
preparert løype, hans første Lin-
dåsmeisterskap på ski.

- Forholda er utrulege, og løypa
var veldig flott. Vi kosar oss, mel-
der senior i flokken, og får støtte av
eit stort barneglis under ei grå lue.

Funksjonærane fekk hendene
fulle etter kvart som små skiløpa-
rar kom i mål. Av med startnum-
mer og på med medalje var
oppskrifta, før ungane fekk varm
saft og hotdogs. 

Sellevoll suveren
Tradisjonelt sett har Lindåsmeis-
terskapen vore den store skihappe-
ningen for seniorløparane i
distriktet. Påmeldinga er ikkje i
nærleiken av det den var for 20-25
år sidan, men dei lange vintrane dei
siste åra har gitt meisterskapen ein
oppsving igjen. At framtidas skilø-
parar stiller i stadig større tal gler
arrangørane verkeleg. Men det er
ikkje til å stikka under stolen at LM
også er ein konkurranse det fram-

leis er stas å vinna for den vaksne
garde.

På herresida har Claus Sellevoll
vore i ein klasse for seg dei siste
åra, og også i år viste han knall-
form. Tida 21.59 er verkeleg sterk,
og nesten to minutt raskare enn Jo-
Harald Færø, som tok andreplassen
i meisterskapen. På tredjeplass
kom Lorentz Linde, som hadde ti
sekund opp til svogeren Færø.

Sterk stake-prestasjon
Utanom dei tre på topp gjekk også
Jørgen Mørch eit godt løp, og vart
klokka inn til 24.45. Yngste blad
Færø, 15 år gamle Magnus-Johan,
gjekk også ein svært sterk nikilo-
meter, og passerte målstreken på
25.52. Her er absolutt eit skitalent
det kan vera verd å merka seg. 

Ein anna kar det er verd å bita
seg merke i er Vidar Sleire Tistel,
som gjekk i mål på 25.40. Den tid-
legare skiskyttaren, som går for
Risnes Idrettslag, hamna riktig nok
ikkje heilt i toppen, men i motset-
ning til dei raskaste som skøyta,
staka han heile vegen. Sånn sett er
tida svært imponerande.

Færø-dominans 
på damesida
På damesida vart det også Færø-
dominans. Der Lorentz Linde
måtte ta til takke med tredjeplass,
gjorde kona Sara-Rebekka reint
bord, og vann kvinnene sin femki-
lometer med tida 15.02. Fem se-
kund bak følgde veslesøster
Bertine-Helene, men ho hadde vel
og merka eit fantomløp i Eikang-
erkarusellen i beina frå dagen før
(sjå eiga sak). Tredjeplassen i klas-
sen tok Turid Stusdal med tida
18.02. 

Stor bildeserie frå Lindåsmesi-
eterskapen kjem på våre nettsider,
www.nordhordland.no, i løpet av
onsdag.

MYKJE Å GJERA: Funksjonærane hadde nok å henga fingrane i etter kvart
som ungane kom i mål. Av med startnummer og på med medalje.

Folkefest i skisporet

FANTASTISKE FORHOLD: Isak Angelskår (4) går i mål under årets Lindåsmeisterskap
var fantastiske, noko som førte til den høgaste påmeldinga på 24 år.

- Sellevoll 
og Færø 
raskast i LM

I EIN EIGEN KLASSE: Claus Sellevoll var i ein klasse for seg, og
gjekk dei vel ni kilometerane på under 22 minutt.

BURSDAGSRACER: Jørgen Brundtland var første-
mann i mål av samtlege, på sin eigen femårsdag.

sporttips oss på tlf. 56 35 55 55 Ikkje råd til meir idrett

Fylkesrådmannen meiner ein ikkje har råd
til fleire toppdrettsklassar i Hordland.

Olympiatoppen Vest-Norge har søkt om to
til tre nye toppidrettsklassar. Tanke er eit til-
bod med høg kvalitet, men med noko lå-
gare idrettsfaglege krav og færre timar
trening for veka enn på det aller høgaste


