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DIN LOKALAVIS PÅ NETT

rulleski-treningen: Jeg finner 
gjerne en bakke hvor man nor-
malt ville gått fiskebein, men 
staker meg oppover i stedet. I 
begynnelsen kommer jeg gjerne 
ikke helt opp, men blir gradvis 
sterkere og til slutt når jeg over 
bakketoppen. Da blir man god 
på akkurat det man skal bli god 
på. Hvis du trener benkpress så 
får du fin kropp, men jeg skal 
bli best mulig i Vasaloppet, så 
basetreningen min foregår ikke 
på et treningssenter, forklarer 
38-åringen. 

Som på ingen måte er fersk i 
langrennsporet. Sellevoll var på 
kretslaget i langrenn i Hordaland 
da han var 17 år, og det var en 
god årgang.

– Basen har du med deg; du kan 
jo stå på ski. Og nå synes jeg 
det er gøy å merke forbedringer 
selv om alderen tikker i motsatt 
retning. 

Wassberg-skjegget 
– Hva er historien bak skjegget?

– Jeg har spart siden nyttår. 
Det ryker etter Vasaloppet eller 
Birkebeinerrennet (54 km, 17. 
mars, red. anm.)

– Jeg var på Voss rett over nyttår 
og gikk et testløp i NM-løypen. 
Da var det noen  som stoppet opp 
og utbrøt: «Er det ikke Wassberg 
som går her?» Jeg tenkte: Kan jeg 
få noe ut av dette? Så jeg ringte 
kostymedamen på teateret og 
hun sydde en drakt som ligner 
på den Wassberg gikk med under 
OL i Sarajevo i 1984. 
  
Alversund-mannen gikk for 
Nordhordland skiklubb under 
3x10 kilometer-stafetten for her-
rer, og fikk oppmerksomhet både 
for teknikk, skjegg og klesdrakt. 

Skikommentatorene Torgeir 
Bjørn, Jann Post og Thomas 
Alsgaard likte det de så:

Torgeir Bjørn: Er det ikke Thomas 
Wassberg som kommer her?
Post: Jo, men jeg synes å huske 
at han gikk litt fortere.
Alsgaard: Det er ikke sikkert 
han gjør nå; det var et mor-
somt gjensyn med min gamle 
barndomshelt.

Da den tidligere langrennssje-
fen for det norske herrelandsla-
get, Åge Skinstad, ble spurt om 
Sellevoll, uttalte han: 

– Claus klarer seg bra, og har god 
skiteknikk.

Men neste søndag er det alvor 
for komikeren. 90 kilometer skal 
tilbakelegges i klassisk stil. Det 
er ingen spøk.

PS!
Thomas Wassberg og Claus 
Sellevoll har begge bursdag 
27. mars  Wasssberg blir 56 år. 
Sellevoll blir 39.  

Claus Sellevoll gikk for 
Nordhordland skiklubb under 3x10 
kilometer-stafetten for herrer, og fikk 
oppmerksomhet både for teknikk, 
skjegg og klesdrakt. Neste søndag 
går han Vasaloppet i Sverige. Med 
helskjegg. (Foto: Linda Kvamme)

   Travtips

V5-tips
til Bergen Travpark
lørdag 25. februar
Ved Jan Inge Ringen.

Stevnestart kl. 13.30, V5 A-innlevering kl. 14.20

Årets til nå største høydepunkt står for døren når Travparken lør-

dag inviterer til V75-stevne. Det står totalt 10 løp på programmet, 

hvorav V5-løpene går fra løp 2 til 6. Arrangementsmessig er det å 

foretrekke om værgudene kunne ha spilt på lag og vært med og 

bidratt også. Det ble ellers dårlig uttelling forrige løpsdag, men vi 

er da stadig i overskudd året sett under ett. Denne gangen «kliner 

vi til» med en litt kostbar bong da det er lenge til neste gang. Neste 

løpsdag på Travparken er ikke før 8. mars, med andre ord så blir 

det nå nesten 14 dagers konkurransepause på travovalen i den 

nordlige delen av Bergen by. 

Dagens hovedbanker: 
I V5-spillet så støtter vi oss til den suksessrike utflyttede bergenser 

Tom Erik Solberg. Han sitter opp bak favoritten i V5-avslutningen. 

3. Cantabharmony er en startkatapult av de sjeldne og over favo-

rittdistansen 1600 meter så skal vinnersjansene være veldig store.

Dagens outsider:  
5. Dalsjento er et lokalt håp i V5 3.avdeling. Hesten fra Vågseidet 

har hatt et par måneders pause nå og har siktet seg inn dette løpet. 

Formen var upåklagelig når vintertreningen ble satt inn og dette 

er et løp som skal passe bra. Kort distanse og fra et bra spor så kan 

hesten sitte i en fremskutt posisjon på direkten. 

Innspilt i 2012:   Kr. 5629,-    Innsats i 2011:  Kr. 3550,-       

 

Rette sist: 4 riktige på både V5 A og V5 B-forslaget 

 

V5-FORSLAG  960  kroner.
1. avd:  10. SHOCKING VICTORY – 2. NEFERTITI D.E. – 7. ZERON –  

9. BEST OF BOSZORG – 11. TRIPLE T. TROUBLE – 12. 

SKYBOY

2. avd: 7. FLEURON PIERRE – 6.NORDSTJERNEN D.K.   

3. avd:    1. TORPA J. – 7. ALVA – 5. DALSJENTO – 6. DAG TERNA –  

4. LØSET ELDEN – 8. SAGINA – 9. TODINA – 12. RIGEL PÅL –  

10. RIGELJERVEN – 14. RØEDS GNISTEN  

4. avd:    9. JONNYTHECASH – 7. REAL COSMIC – 12. TARAN –  

8. M.R.RENATI B.R. – 5. LINDERJET G.T. -  2. MEMORAN –  

3. SHOCKING GIDDE – 5. SIR VALLEY C.B.  

5. avd:    3. CANTABHARMONY

Northug, Alsgaard – og Sellevoll:

Nå blir det alvor for komi keren

LIK: Likheten med Wassberg er slående.


