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Endelig Valnesfjord
SPURTSTREKKE. Med målområde på sletta ved kirka, lå det an til
noen gode sluttspurter.

GIR ALT. Fra Sandnessjøen var det over 20 deltakere. Her er Mathias
Jægtvik, Karl Emil Skjeldsand og en klubbkamerat kommet over halvveis i rittet.

KLAR TIL START. 91 syklister deltok på Valnesfjord Trill Rundt søndag. De som syklet lengst, syklet fra kirka til helsespo
kirka. Alle foto: Eva S. Winther

Deltakere fra 7 til over 70 år, på to og
tre hjul deltok på sykkelrittet søndag.
– Nå er vi i gang igjen, sier Trond
Karlsen i Fauske IL sykkel.
EVA S. WINTHER
90 09 55 52

VINNEREN. Glomfjordingen Roar Frøskeland (22) vant Valnesfjord
Trill Rundt med en sluttspurt mot Yngvar Hansen fra Mosjøen.

VALNESFJORD: Etter to år uten
Valnesfjord Trill Rundt, ble det
endelig nytt sykkelritt i bygda.
– Jeg er kjempefornøyd, sier
Trond Karlsen i Fauske IL sykkel.
Med 91 deltakere, ingen uhell,
blide fjes og god stemning hadde
han all grunn til å være fornøyd.
Samarbeidet med Bodø cykleklubb
så også ut til å fungere bra.

Vant spurten
Førstemann i mål ble Roald Frøskeland (22), opprinnelig fra Meløy.
Han var godt fornøyd etter en sluttspurt mot Yngvar Hansen (44) fra
Mosjøen.
– Jeg synes det gikk bra. Løypa var
fin, og det var vindstille. Jeg og
Yngvar dro i fra de andre da vi syklet oppover til helsesportssenteret
for andre gang. Etter det samarbeidet vi, forteller Frøskeland.
Etter 70 kilometer var det han

som var sterkest, kanskje fordi Yngvar Hansen deltok i et temporitt i
Bodø på lørdagen.
– Men jeg var ute og trente i går
jeg også, legger Roald til.

Eldstemann
Jan Bård Os (73) fra Fauske var den
eldste deltakeren i år. Han har syklet både Midnattssolrittet og Tour
de Andøya tidligere i år.
Valnesfjord-rittet ble slitsomt.
– Jeg ble liggende alene, og da blir
det tungt, forteller han.
Nå ser han framover mot skisesongen, og har allerede meldt seg på
Birken.
– Man må jo holde seg i bevegelse.
Det blir nok Kobberløpet også neste år, slår sprekingen fast.
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d Trill Rundt igjen
PÅ TRE HJUL. Rune Almås Larsen fra Sandnessjøen er på Valnesfjord helsesportssenter for tiden, og hadde fått låne sykkel der.

GLAD GUTT. Aksel Kvarum Hagen (9) deltok i klassen for de yngste,
og syklet ifra mamma Inger Marie Kvarum og lillebror Amund.

ortssenteret, tilbake forbi kirka, til Venset og tilbake opp til senteret, før de kunne snu og sykle i mål ved

På tre hjul
Blant alle tohjulingene var det også
en trehjuling å se. Rune Almås Larsen fra Sandnessjøen er for tiden på
et opphold ved Valnesfjord helsesportssenter, og der hadde han fått
låne en tilpasset sykkel.
– Jeg var der oppe tidligere i år på
et aktivitetskurs, og da fant jeg ut at
jeg måtte ha meg sykkel. Det er en
fin måte å komme seg ut av sofaen
på, sier den ferske syklisten, som
allerede har to ritt bak seg i år.
Nå skal han hjem til klubbmesterskapet.

Over 20 derfra var påmeldt totalt i
de ulike klassene.
Blant de som startet i de yngste
klassene var Karl Emil Skjeldsand
(11) og Mathias Jægtvik (12). Sistnevnte har nylig flyttet til Valnesfjord, men startet for sykkelklubben
i Sandnessjøen.
– Det var en vanskelig spurt, syntes Karl Emil.
Han har vært med på sykling i to
år, mens kompisen har vært aktiv i
fem år.
– Det var tungt men artig, sa Mathias etter rittet.

Mange fra Helgeland

Syklet fra mamma

Det var en helg gjeng som hadde
tatt turen fra Sandnessjøen for å
delta på Valnesfjord Trill Rundt.

I klassen for de aller yngste barna
deltok blant andre Aksel Kvarum
Hagen (9) og lillebror Amund (6).

ELDSTEMANN. 73-åringen Jan Bård Os (til venstre) var den eldste
som deltok. Her slår han av en prat med Paul Aakerli etter målgang.

Mamma Inger Marie Kvarum syklet sammen med guttene, men
Aksel dro i fra ganske tidlig.
– Det var artig, men litt slitsomt.
Jeg fikk lyst til å være med på flere
sykkelkonkurranser, forteller Aksel
etterpå.
Han sykler til og fra skolen til
vanlig, og ellers mye på fritiden.
– Egentlig hadde han ikke lyst til å
være med, fordi han var sliten etter
Barnas idrettsdag, men når vi først
dro, så endret han mening, sier Inger Marie.
Se video og bildeserie på saltenposten.no
eva.winther@saltenposten.no
MEDALJE TIL ALLE. Trond Karlsen og Bjørnar Lehne fra arrangøren
delte ut medaljer til alle som var med.

