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Søndag 4. mars står 15.000 skilø-
pere på streken i det startskuddet 
går for Vasaloppet. Løypen er 90 
km lang, og er ifølge arrangø-
ren det eldste, lengste og største 
langløpet i verden. I fjor ble Claus 
Sellevoll fra Mjølkeråen nummer 
hundre. 

Team Bakery, bestående av blant 
andre Thomas Alsgaard og Jørgen 
Brink, gikk av med seieren i fjor, 
og det var Brink som kom først 
over målstreken på tiden 3.51.51. 
De trener hardt og har trolig 
ambisjoner om å vinne igjen 
i år. Hvilke ambisjoner Petter 
Northug har i Vasaloppet vet vi 
ikke, men neste søndag står også 
han side om side med Sellevoll.

250 utøvere får stille i eliteklassen 

og ettersom Sellevoll ble nummer 
hundre i fjor, er han funnet verdig 
en plass i elitegruppen – med god 
margin. Northug, Alsgaard og 
Sellevoll  sammen på startstre-
ken; bare det i seg selv må være 
motivasjon nok for mannen som 
til vanlig lever av å få folk til å le.

Spesialtrent
– I fjor kom de beste i mål på like 
under fi re timer, mens en stør-
relse som Jens Arne Svartedal, for 
eksempel, brukte over fi re timer. 
Jeg kom i mål på 4.20, som altså 
holdt til hundreplass, og jeg ser at 
det ikke er så ufattelig langt opp 
til de beste, sier Sellevoll. 

– Jørgen Aukland brøt Vasaloppet 
i fjor, og vi lå likt på 7 km; da 
får du et ekstra kick, erkjenner 
38-åringen.

Men han understreker at trenin-
gen må innrettes etter det spesi-
elle skirennet.

– Du skal gå klassisk i 90 kilo-
meter, og du må ha spesialtrent. 
Thomas Wassberg, for eksempel, 
lyktes aldri i Vasaloppet. Ikke 
Oddvar Brå heller. 

Løypen er snillest mot slutten, 
men det er naturligvis også da 
kreftene hos skiløperne begyn-
ner å ta slutt. I motsetning til 
fl ere av elitekonkurrentene, har 
ikke Sellevoll et apparat rundt 
seg som kan forsyne ham med 
næring underveis.

– Jeg må gå på det jeg får på 
matstasjonene; i fjor prøvde jeg 
å gripe til meg en fl aske fra en 
av disse som sto og ventet på sin 
mann ved skisporet – de ser ikke 
alltid så godt, så jeg tok en sjans 
– men han dro til seg fl asken, 
smiler Sellevoll.  

Var på kretslaget
som 17-åring
– Hvor lenge har du forberedt deg 
på dette løpet?

– Det har vært i hodet mitt en 
stund. Jeg må ha et mål for alt jeg 
driver med; jeg må ha noe å trene 
for, hvis ikke kan jeg slite med 
motivasjonen. Når jeg har trent 
på rulleski har jeg for eksempel 
lagt inn staking nettopp med 
tanke på Vasaloppet, i håp om 
at det skal gi positivt utslag. Jeg 
har også deltatt i en del motbak-
keløp, og det er bra trening for 
denne konkurransen; du skal ha 
stor motor i 90 kilometersløpet 
der borte i Dalarna.

– Jeg har også trent rygg og buk, 
triceps, skuldre, bryst, armer; du 
får mye juling under et slikt løp, 
og jeg føler jeg har blitt sterkere 
dette året.

– Så du har pumpet mye jern?

– Nei, jeg går på treningssen-
ter en gang i uken, men for det 
meste bruker jeg kroppen som 
tyngde når jeg trener styrke. 
For å ta enda et eksempel fra 
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Northug, Alsgaard – og Sellevoll:

Nå blir det alvor for komi keren

Under NM på ski i januar trodde vossingene at de dro kjensel på den 
svenske skilegenden Thomas Wassberg i skisporet. Men det var komiker 
Claus Sellevoll som holdt dem for narr. I Vasaloppet neste søndag er det alvor.


