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I Geiranger venter man stor-
inntrykk av både løpere og
syklister 15. mai neste år. For
nå har Geiranger Halvmaraton
kommet på norgescuplista for
motbakkeløp.

MOTBAKKELØP. Den store entu-
siasten for motbakkeløp i Norge;
Christian Prestegård har lansert
en nyskapning innen motbakke-
løp. I 2008 blir det egen norges-
cup. Som består av seks løp der
Geiranger Halvmaraton er det
andre i rekken. 

Norgescupen tar til med Ulri-
ken Opp 31. mai i Bergen, og av-
sluttes med Tryvann Opp i ho-
vedstaden, 23. august. Ett løp til
på Nordvestlandet har kommet
med på norgescuplista; Skåla
Opp ved Loen, et løp som allere-
de har passert 1100 deltakere.

I Geiranger har de langt fra
nådd slike deltakerantall, men

Prestegåd mener potensialet er
stort i turistbygda, ikke minst i
halvmaraton. De har også inn-
lagt et meget populært sykkelritt
i samme trasé; Nibberittet. Som
faktisk er blitt ende mer popu-
lært enn løpsutgaven. Mye av
grunnen er at det er få sykkelritt
med den ekstreme løypeprofilen
som opp til Dalsnibba.

750 neste år. - Jeg ser for meg at
Geiranger bør sikte mot 750 del-
takere totalt neste år. Det bør vi
klare med større medieopp-
merksomhet, sier Prestegård.
Han trekker fram arrangørene
bak Skåla Opp som har maktet å
få TV-dekning på sine arrange-
ment i Loen. Og de har også truk-
ket til seg en rekke kjendiser;
som Bjørn Dæhlie, Oddvar Brå
og Ingrid Kristiansen.

Pengepremiene har også blitt
stadig større i motbakkeløpene.
Og norske løpere har gjort gode
penger på å stille opp internasjo-

nalt. Som Anita Håkenstad
Evertsen som nylig deltok i et
stort motbakkeløp i Nigeria der
den totale premiesummen var på
250.000 amerikanske dollar.
Evertsen fikk 4. plass i løpet og
innkasserte 8.000 dollar.

Om det blir slike summer i nor-
ske løp er tvilsomt, men motbak-
keløp har blitt en ny
løpsmote, mye tak-
ket være Preste-
gårds voldsomme
engasjement. - I
2006 hadde vi
13.000 deltakere på
43 motbakkeløp, i år hadde vi
18.000 deltakere på 55 løp. Neste
år er det terminfestet 60 løp, sier
Prestegård og regner med at de
lett vil passere 20.000 deltakere
totalt.

Åpnet for påmelding. En opp-
sving håper også arrangørene i
Geiranger IL at norgescupen vil
gi, men Knut Maråk legger vekt

på at de også har et bredt tilbud;
både for de som skal løpe og ikke
minst syklistene.

- Vi har allerede åpnet for på-
melding og det er påmeldt 30 i
klassen for syklister. I år hadde vi
300 i Nibberittet og 225 løp halv-
maraton og gikk Geirangermar-
sjen. Dessuten hadde vi med 50

deltakere i miniton,
oppsummerer Ma-
råk fra årets arran-
gement. 

Også han har tro
på at 750 deltakere
totalt vil fullføre ett

av de mange alternativ som Gei-
ranger IL kan framvise den søn-
dagen arrangementet skal pågå. -
Vi har bestemt oss for å fram-
skynde starten med en time, slik
at første start bli klokka 11.30 for
halvmaraton og en halvtime se-
nere for Nibberittet, sier Knut
Maråk i Geiranger IL.

JARLE MORDAL
jarle.mordal@smp.no

Norgescup i Geiranger
Anita Håkenstad Evertsen vant årets halvmaraton for damer i Geiranger og er ventet også til neste års arrangement som inngår i den nye norgescupen
for motbakkeløp. Hun satte en solid løyperekord under årets løp. FOTO: ATLE HOLE

FOTBALL. Tidligere AaFK-spil-
ler, og de siste års juniortrener i
klubben, Frode Fagermo (bil-
det), starter mandag på en helt
ny karriere i livet. Han har fått
jobb som finansrådgiver i Spare-
banken Midt-Norge, og den nye
jobb-utfordringen gjør at Fager-
mo har bestemt seg for å kutte ut
trenergjerningen for en periode.

- Det blir ingen trenerjobb på
meg kommende sesong, i hvert
fall. Jeg har min siste arbeidsdag
som lærer på Volsdalen skole i
dag, og starter som bankmann
mandag. Hele neste uke skal jeg
være i Trondheim på kursing og
opplæring, og dette er virkelig en
spennende utfordring for meg,

sier Fagermo til
Sunnmørspos-
ten.

- Fikk du job-
ben på grunn av
dinn munn-
rapphet?

- Det er selv-
sagt mulig. Jeg

søkte faktisk ikke på jobben, men
ble forespurt om jeg kunne være
interessert. Det var jeg, og etter
et intervju endte det med at jeg
ble tilbudt jobben. Jeg skal arbei-
de ut mot personmarkedet, og
det blir både utfordrende og
interessant, tror nordlendingen. 

HELGE SKUSETH
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Fagermo blir bankmann
FOTBALL. Tom-Gøran Jønsson
(bildet) blir ny Valder-trener.
Klubben har slitt lenge med å
finne en villig kandidat til å ta
over etter Magne Kvalø. Det
har vært problematisk å lokke
trenere gjennom tunnelene fra
fastlandet til Valderøya. Løs-
ningen lå i Valders egne rekker.

– Jeg sa tidlig i høst i fra at jeg
ønsket å legge opp, og var uak-
tuell som trener også. Men nå
var situasjonen ganske alvorlig
for Valder, etter at utallige kan-
didater hadde takket nei til oss.
For noen dager siden ble jeg
forespurt igjen, og etter en run-
de med familien fant jeg at jeg
kunne takke ja, forteller Jøns-

son. Som var
spillende assi-
stenttrener i
år.

Det er me-
ningen at han
kun skal være
trener for mo-
derklubben,

men Jønsson sier selv at han
skal sørge for å holde seg i form.
Så et innhopp eller to er nok ik-
ke utenkelig. Valder jobber og-
så med å engasjere en assistent
til Tom-Gøran Jønsson. Ellers
virker det som om Valder får
beholde hele stallen fra i år. 

HELGE SKUSETH
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Jønsson trener Valder

«Neste år går vårt
løp på en søndag,
15. juni»

KNUT MARÅK

FOTBALL. Dansken Ove Flindt-
Bjerg kommer ikke til å fortsette
som trener i Odd Grenland. Han
fikk beskjed fra Odd-styret fre-
dag formiddag.
– Ja, det er riktig. Jeg har fått be-
skjed fra Hans Erik Utne at de
går for en ny trener kommende
sesong, sier Flindt-Bjerg til
Varden.
Flindt-Bjerg sier han fikk fore-
spørsel om han kunne tenke seg
å gå inn i en managerrolle, men
det var ikke interessant for ham. 

Odd vraket treneren

FOTBALL. Tommy Larsen
(bildet) er tilbake i Spjelkavik
IL, etter noen år i Herd. Den

elegante og
rutinerte
midtbane-
spilleren blir
nå spillende
assistenttre-
ner under
Stig
Johansen.
Det er Jo-

hansen fornøyd med.
– Vi har veldig mange unge

spillere i klubben, og vi treng-
er et klokt hode som Tommy
utpå der. Ellers har vi fått
underskrift fra Jon Espen
Joranger, Stordal, Joachim
Andersen fra Rollon og Chris-
tian Smith Nilsen fra Ørskog.
Og  flere andre er vi blitt
muntlig enige med, men som
foreløpig ikke har signert for
oss, opplyser Stig Johansen.

Men Vika mister en desi-
dert nøkkelspiller, Kai Birger
Myrold . Det etterlater et
stort hull på Vikas midtbane.
Johnny Vattøy har vært spil-
lende trener for Vika inntil
han ga seg i høst. Men Johan-
sen har håp om at Vattøy fort-
setter som spiller i klubben.

Larsen tilbake 
i Vika

LANGRENN. Virpi Kuitunen har
gitt opp å gå lørdagens verdens-
cupsprint i Kuusamo.
– Jeg blir ikke frisk nok i tide. Jeg
sliter fortsatt med influensa, og
hadde feber så sent som tors-
dag. Jeg har fortsatt et håp om å
gå den klassiske 10-kilometeren
søndag, sa Kuitunen fredag.

Kuitunen sliter

MOLDE. Trond Strande er an-
satt i AkerAkademiet i Molde.
Han signerte denne uka en
treneravtale, og begynner som
trener ved fotballakademiet fra
nyttår. Strande la i høst opp som
aktiv spiller i Molde Fotball-
klubb.  

Ny jobb til Strande

MOLDE. Den nye idrettshallen
som sportsklubben Træff snart
har ferdig i Molde, skal hete
Istadhallen, fordi kraftsselska-
pet Istad har kjøpt navnet på
hallen. Den skal inneholde en
fotballhall, en håndballhall/fler-
brukshall, klatrevegg, selskaps-
lokale med kjøkken, kontorloka-
ler, kiosk og garderober. Andre
etasje har flere treningsrom og
en danseskole inn her. Hallen tas
i bruk rett over nyttår.

Kjøper hallnavn


