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DELTAKARREKORD: Det blei sett deltakarrekord med løparar frå både Nordhordland,  Bergen og Osterøy når Nordhordland Skiklubb arrangerte rulleskikarusell torsdag. 

MELAND: Skifolket fekk
målt krefter og lada opp
til sesongen med det
tredje rennet i Nord-
hordland Skiklubb sin
rulleskikarusell torsdag.
Arrangørane kunne gle
seg over ny deltakar-
rekord. 
GRO ANETTE FANEBUST
gro@nordhordland.no

Klar himmel og tørr asfalt var
status då arrangør Knarvik IL
inviterte til det tredje rennet i
Nordhordland Skiklubb sin  rul-
leskikarusell. Ekstra kjekt var det
at ostringane og eit par løparar
frå bysida fann vegen utover.
Emil Hosøy (19) håpa på siger før
løpet, og synest rullekikarusellen
er ein flott måte å måla krefter før
sesongen.

- Målet når sesongen kjem er å
komma blant dei 30 beste i Nor-
gescupen, så då treng eg trena ein
god del, seier Hosøy som nett har
avslutta tre år på toppidrettsgym-
naset på Voss.

Betre samhald 
Kamerat Sigurd Braathen Reig-
stad (15), også frå Osterøy,
synest det er kjekt at nordhord-
lendingane arrangerer karusell
att.

– Når vi kan trena litt saman
vert det betre samhald i heile

krinsen. Vi synest det er veldig
kjekt å vera med her, seier han til
Nh. 

Rennet gjekk i same løypa som
dei to  førre renna,  frå Holme –
Brakstad –Melandsvegen og med
målgang på bakketoppen 

før nedkøyringa til Grasdal.
I alt 15 deltakarar stilte til start i
den ni kilometer lange løypa, og
fleire fekk notert personlege
rekordar.

Sellevoll raskast

Claus Sellevoll frå IL Alvidra
kom inn til beste tid på 0:20:40,
medan Emil Hosøy frå Osterøy
IL tok andreplassen med tida
0:25:24. Frode Langhelle frå

Osterøy IL hadde den tredje bes-
te tida, og kom inn på 0:26:59.
Sigurd B. Reigstad blei rangert
som nummer fire med tida
0:28:28 og Stig Atle Eide frå
Varegg IL kom inn som nummer
fem, med tida 0:29:14.

Skifolket målte krefter

TØFF BAKKE: Karane klare til å ta fatt på den brattaste bakken i løypa. 

BEST TID: Claus Sellevoll gjekk over målstreken med den beste tida. Han gjekk
fristil.

HÅPA PÅ SIGER: Emil Hosøy frå
Osterøy håpa på siger, men kom inn til
ein god andreplass. 

LØYPE: Deltakarane starta på Hol-
me, og gjekk i mål ved nedkøyringa til
Grasdal. 
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