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SLO JEVNE: Claus Sellevoll ble nummer 12 i sin klasse 35-39 år, og slo olympisk mester Erling Jevne. Sluttid: 2.37.38.
– Jeg er absolutt fornøyd; det er ikke mer enn 14 dager siden jeg kom mørbanket hjem fra Sverige, sier Sellevoll som
ble nummer 119 i Vasaloppet, av 14000 startende. (Arkivfoto: Thomas Gangstøe)

Morken i aksjon. (Arkivfoto)

seriegull
To i toppen
Både i denne og forrige sesong
har det vært Nyborg og Førde som
har kjempet om den øverste plasseringen på tabellen. Ingen av de
andre lagene har vært i nærheten.
– De to siste årene har det vært
vi og Førde som har vært de
beste lagene, og ting tyder på at
det kommer til å fortsette slik til
neste år også, sier Bakken.
Han forteller at Førde satser
hardt.
– Samtidig ser det ut til at vi
beholder stammen i vårt lag. Jeg
regner derfor med at det blir vi og
Førde som kommer til å sloss om
gullet til neste år også, sier Ivar
Bakken til slutt.

FAKTA

mot Førde. – Vi gjør jobben og vinner serien, men vi

Førde – Nyborg: 3 – 2
(25-17, 12-25, 21-25, 26-24,
15-11)
Bane: Førdehuset
Tilskuere: 500
Nyborg: Kåre Helvik Morken,
André Tolleshaug, Ørjan
Siljander, Yngve Sundfjord,
Andrej Khanevski, Kristian
Bjelland, Andreas Takvam,
Marius Wollan, Jon Jarning,
Tore Hjortland, Thomas M.
Flaa og Henrik Herrebrøden.
Toppscorer Nyborg: Andrej
Khanevski, 20 poeng.
Dommere: Tim Kaaber, førstedommer. Andreas Myredal,
andredommer.

Sellevoll slo Erling
Jevne i Birken
Claus Sellevoll gjennomførte helgens Birkebeinerrenn på 2.37.38. Det
resulterte i en 12. plass i sin klasse 35-39 år, noe som er svært bra,
ikke minst med tanke på at mange meritterte løpere går i nettopp
den klassen. Han ble nummer 64 totalt, og gikk i fra Erling Jevne helt
på slutten av det 54 kilometer lange løpet.
Tekst: Ove Landro

Men før han slo Erling Jevne,
ble det et aldri så lite gjensyn
med en «kjenning» av Sellevoll,
nemlig Oddbjørn Hjelmeset.
38-åringen og Hjelmeset har
konkurrert mot hverandre før.
I Stoltzekleiven har de møttes
til tøff dyst flere ganger, og i helgen var det kontakt mellom de
to igjen da Sellevoll en stund
så ryggen til den tidligere verdensmesteren på ski.
Sistnevnte dro imidlertid i fra
etter hvert. Den gamle kjempen kom i mål fem minutter
før løperen fra Mjølkeråen, og
noterte tiden 2.32.27.
– Den karakteristiske og energiske stilen til Hjelmeset går
ikke an å ta feil av. Klassiskteknikken hans er jo fortsatt
i topp klasse. Men det var ca
15 sekunder opp, og det var for
langt. Jeg er glad jeg ikke ble
dumdristig og forsøkte å tette
luken. Men da jeg dro kjensel

på ryggtavlen til en annen skilegende, Erling Jevne, skjønte
jeg for alvor at jeg hadde gått
brukbart i stigningene opp til
Skramstadsætra, sier Sellevoll.
Og fortsetter:
– Jeg var usikker på om det var
Jevne, så jeg måtte stake opp
på siden av han for å se. Da jeg
fikk det bekreftet tenkte jeg:
Perfekt – klarer jeg å følge han
til mål så kan dette bli bra. Men
han går steinbra klassisk, spesielt i diagonal, og det var et par
plasser jeg måtte snakke hardt
til meg selv for å klare å henge
på, smiler Sellevoll.

først inn på oppløpet. Ut av
svingen var det bare å druse til
med det som var igjen av krefter. Jeg hadde kramper i armene
da jeg kom over målstreken,
men skimtet i øyekroken at jeg
klarte å ta Jevne i spurten, sier
Sellevoll. Han slo Jevne med to
sekunder.
Sluttkommentaren til Sellevoll
må stå på skiløperens dialekt:

– To kilometer før Birkebeinerskistadion stod ungene
hans og heiet på han. Men
sånne hensyn kunne jeg ikke
ta. Jeg kunne ikke la denne
sjansen gå fra meg, så opp på
den der ryggen før nedkjøringen til stadion gikk jeg ut i sporet ved siden av og staket meg i
front sånn at jeg skulle komme

Anders Sødergren var raskest i
35-39 års klassen med 2.22.24.
Tar vi med at Jørgen Aukland
kom på 9. plass på tiden 2.33,53,
så gir det et bilde av hvor kort
avstanden er til teten for
Sellevoll.
Birkebeinerrennet ble vunnet
av Anders Aukland på rekordtiden 2.21.34.

– Eg valgte å ikkje jubla eller
laga noko scena der, men eg får
sei so damena i Salhus seie når
dei har vore på dans: - Eg kjente
eg vart litt løyen inni meg.

