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Claus Sellevoll
(Nordhordland
skiklubb) vart
søndag nummer 119
i det nitti kilometer
lange skirennet
Vasaloppet.

Av Ketil Tjore
ketil@strilen.no

Sellevoll gjekk Vasal-
oppet i same «Wass-

berg-drakt» som han brukte
under NM-stafetten på Voss i
januar, og fekk mange tilrop
undervegs i rennet. Sjølv om
Claus hadde sitt eige namn på
startnummeret, var det «Wass-
berg» folk langs løypa ropte då
han passerte. Faktisk var det også
ein del deltakarar i eliteklassen
som kom bort og ville avbildast
ved sida av «strile-Wassbergen»,
skriv Nordhordland skiklubb på
si heimeside på nettet.
Med tida 04.03.47 var Sellevoll

(38) 25.14 bak vinnaren, svenske
Jörgen Brink. Brink var raskast
etter eit spurtoppgjer der fem
sekund skilde dei ni beste. Beste
nordmann vart Johan Kjølstad
med ein femteplass.
Sellevoll gjekk eit jamt renn,

der han varierte mellom 107. og
122. plass i løpet av dei fem mila
frå Sälen til Mora. 

Raskare enn i fjor
I 2011 vart Sellevoll nummer
100, med tida 04.20.26. Dette
året gjekk han altså raskare, utan

å få utteljing for det på re-
sultatlista. Målet undervegs var å
koma under fire timar, men det
gjekk altså ikkje.
Sellevoll var knappe fem

minutt raskare enn Vibeke
Skofterud, som vann kvinne-
klassen.
Elles så fortel Claus til ski -

klubb-nettsida at han møtte på
fleire andre strilar på deltakar -
bussen, etter å ha gjort unna
Vasaloppet. 
– Å gå 90 kilometer på ski er

ingen stor påkjenning mot å sitja
og høyra ein ostring fortelja om
løpet sitt, meldte Sellevoll på ein
sms etter rennet.
Ifølgje NRK var Sellevoll best

av alle frå Hordaland.

Sleire Tistel
Vidar Sleire Tistel (H35) frå Mas-
fjorden var også med i Vasa -
loppet. Han vart til slutt nummer
1218 i herreklassen (1242 totalt),
med tida 04.55.22. Av dei sju
mellomtidene kan ein sjå at
Tistel har fått det tøft undervegs.
Etter å ha vore på 400- og 600-
talet tidleg i løpet, måtte han sjå
mange passera, før Tistel mot
slutten sjølv avanserte litt på re-
sultatlista.

I WASSBERG-DRAKT: Claus Sellevoll gjekk Vasaloppet i same Wassberg-drakta han brukte under NM på Voss i januar. (Privat foto)

Trimkarusell på
Austrheim 
søndag 4. Mars

Veldig flotte løpsforhold på
Austrheim siste dag i vinter-
ferien. At det enno var ferie,
var nok grunnen til att berre
13 deltakarar stilte til start.

Karl Ludvig Daae var ras-
kast, med Terje Håland like
bak.

Må og nevna imponerande
løping av Tarjei Wilkensen
(7år) 10.34 og Solveig Håland
(6 år) 10.37.

� RESULTAT
Resultatliste i den 2 km lange løypa:
Karl Ludvig Daae                            6.53 
Terje  Håland                                  6.55 
Arild Austrheim                               7.42 
Einar Austrheim                              7.58 
Bjarne Kaland                                 9.43 
Ottar Austrheim                              9.44 
Magnus Håland                            10.00 
Tarjei Wilkensen                           10.34 
Solveig Håland                              10.37 
Arvid Wilkensen                            10.37 
Benedicte Håland                          11.13
Jon Ulvøen                                    13.33 

Utan tid:
Anne Karen Wilkensen

Arild Austrheim
Trimgruppa  Austrheim  IL.

Hallén attvald
Arnold Hallén frå Alversund
vart i helga attvald for to år
som fotballpresident i
Norges Fotballforbund. Det
skjedde på fotballtinget.
Hallén vart vald med ak-
klamasjon, sidan det ikkje
var motkandidatar.

Fire med i Ørnarennet
Nordhordland skiklubb var representert med 4 løparar på årets
Ørnarenn. Rennet går frå Myrkdalen til Oppheim og tilbake, 37
kilometer til saman. Arrangørane hadde problem med å setja
spor i løypene pga. frost. Bjørnar Stusdal var best av klubben
sine deltakarar, han kom i mål på 2,11, og vart nummer fire i
M21-25. Magne Fostervold brukte 2,46, og vart nummer ti i
M36-40. Trond Austrheim brukte 2,28, og vart nummer ti i
M41-45. Atle Austrheim brukte 2,19, og vart nummer åtte i
M51-55.

Sellevoll nr. 119 
i Vasaloppet

KLARE: Vidar Sleire Tistel og Claus
Sellevoll klare til innsats. Sleire Tistel
fekk det litt hardare enn Sellevoll etter
kvart. (Foto: Nordhordland Skiklubb)


