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Utvidet tilbud i Geiranger

• Nibberennet for de som vil gå på rulleski opp til Dalsnibba
kraftprøve

Er du glad i å gå på rulleski
og klar for en skikkelig utfordring til sommeren? Da kan
Nibberennet vært en mulighet til å teste ferdighetene.
For nå utvider arrangøren av
«Geiranger fra fjord til fjell» sitt
tilbud ytterligere.
– Det stemmer at vi nå har
opprettet en egen klasse for de
som vil gå på rulleski opp til
Dalsnibba. Vi kaller det for Nibberennet og vil ha to distanser;
hele vegen fra Geiranger til
Dalsnibba på 21 km eller en kortere versjon til Flydalsjuvet på
omlag 5 km, sier Rune Maråk.
Han er sentral i arrangementskomiteen for et arrangement
som stadig har utvidet tilbudet
de siste åra. Det begynte som en
turmarsj, men allerede i 1994 ble
det løpt opp de 21 km som utgjør
distansen halvmaraton.
Senere slapp syklistene til og i
2012 ble Nibbedobbelen lansert;
for de som først sykler opp til
toppen på morgenkvisten, så ruller ned med sykkelen, og bytter
til joggesko for så å løpe opp til
toppen igjen.
– Siden det i august ble asfaltert fra Djupvasshytta og til toppen på Dalsnibba tenkte vi det
passet å gi rulleskiløpere muligheten i et løp vi kaller Nibberennet, sier Rune Maråk. Han vet
ikke hvor mange som vil ﬁnne
dette rennet interessant, men
håper på 25-30 deltakere med
rulleski på beina.
– Jeg har forsøkt meg på rulleski oppover i løypa og det er
faktisk lettere enn å løpe, sier
Maråk av egen erfaring.
Interessen rundt løpet har
vært økende med en topp i 2010
da over 1000 deltakere var
påmeldt. I fjor stoppet de på 809
deltakere, samt de som gikk turmarsjen.

egen klaSSe fOR RulleSki: Nytt tilbud er nå lansert i «Geiranger fra fjord til fjell» som i år skal arrangeres 1. pinsedag, 8. juni. Det blir et løp for
de som ta seg opp til toppen av Dalsnibba på rulleski. Nibberennet er navnet på nyvinningen. Her ser vi Hallvard Lied fra Liabygda IL på veg opp
Trollstigen under et rulleskirenn der i 2012. arkivfoto: ESkiLD fLYDaL

– i år har vi
valgt å legge
arrangementet
til 1. pinsedag,
søndag 8. juni

fakta
• «Geiranger fra fjord til
fjell» arrangeres i år søndag
8. juni, det vil si 1. pinsedag.
• I år utvides tilbudet til
også å omfatte Nibberennet
for de som vil benytte
rulleski fra starten i
Geiranger og de 21 km opp
til toppen av Dalsnibba,
1500 meter over havet.
• Foruten Nibberennet
arrangeres også Nibberittet,
Nibbeløpet, Nibbedobbelen
og Nibbemarsjen.

ruNE Maråk

uTvideR: Rune Maråk kan fortelle
om utvidet tilbud i Geiranger 8.
juni. arkivfoto: JarLE MorDaL

God veke for Midsund
handball

Midsund sine handballdamer
kunne juble over to sigrar
denne veka.
Måndag kveld var Midsund på
besøk i Fagerlihallen. Og der
fekk laget ein etterlengta siger
31-28 (13-10) over Ålesund HK
sitt toarlag. May Kristin Bjørnerem var toppskårar med 14 skåringar. For ÅHK 2 skåra Thea
Roaldsnes ﬂest med seks mål.
Onsdag kveld var det heimekamp for Midsund. På ny kunne
dei sleppe jubelen laus då Langevåg var på vitjing. – Langevåg
tok leiinga 2-0, men vi slo kraftig attende og gjekk opp til 9-2.
Vi fekk satt forsvaret og skaffa
mange kontringssjanser som vi
utnytta, fortel Rolf Endre Orten.

Han er trenar for Midsund sitt
damelag i 3. divisjon. I 2.
omgong hadde heimelaget full
kontroll og kunne gå av bana
med siger 33-18 (17-6). Det var
stor stemning blant dei 110 tilskodarane i Midsundhallen.
Bjørnerem skåra igjen ﬂest; 11
mål. Anna Krohn Salen og Stine
Sperre skåra fem mål kvar for
Langevåg.
Midsund var ei topplag i fjor,
men det har gått tyngre denne
sesongen. – Vi hadde god start
med cupsiger over Ålesund sitt
2. divisjonslag, men så vart sentrale spelarer skadd. Vi måtte
rokkere i laget. Det ga utslag i
dårleg sjøltillit. Nå har vi heva
oss og dei to sigarane no gjorde
godt. Nå håper vi ein plass rundt
midten av tabellen, seier Orten.
JarlE MorDal

jarle.mordal@smp.no

– I år har vi valgt å legge
arrangementet til 1. pinsedag,
søndag 8. juni. Vanligvis pleier
vi å ha det på en lørdag. Men 15.
juni, som var opprinnelig dato,
passet dårlig ettersom det er tre
store turistskip i bygda da. 1.

pinsedag er det langt roligere,
og det er gunstig for ﬂyten i traﬁkken rundt vårt arrangement,
sier Rune Maråk.
Allerede pr. dato har rundt
140 deltakere meldt seg på til
årets store kraftprøve, i hvert
fall for mange av de som kommer til Geiranger om 19 uker.
– Det blir som alltid pengepremier til vinnerne i de enkelte
konkurranser; også for de som
vinner i Nibberennet, sier
Maråk. 5000 kroner er vinnersjekken på, både i dame- og herreklassene.
JarlE MorDal

jarle.mordal@smp.no

100 til NM i Molde
bordtennis

fORnøgd: Midsund-trenar Rolf
Endre Orten er særs nøgd med
uttellinga denne veka mot ÅHK 2
og Langevåg. arkivfoto

For to år siden gikk mesterskapet i Volda; 7. til 9. februar er
igjen Nordvestlandet samlingspunkt for Norges juniorelite i
bordtennis. Til Molde kommer
det den nevnte helga rundt 100
unge spillere for å kjempe om
NM-medaljer i klassene junior
og eldre junior.
– Vi kommer til å ha 16 bord i
Træffhuset og spillerne kan
være opp til 17 år i klasse junior
og opp til 21 år i eldre junior.
Den største klassen er eldre
junior single for gutter med 64
deltakere, sier Terje Fossheim i
Molde Bordtennisklubb.
14-årige Fredrik Meringdal,
Hjelset/Fram, er toppkandidat
til gull i juniorklassen. Fra Volda
og Ørsta BTK kommer ﬂere
unge og gode spillere, med

i nM: Lovende Håvard Sæther,
Volda og Ørsta BTK, deltar under
NM i Molde. foto: JarLE MorDaL

Håvard Sæther i spissen. Skodje
BTK også har en solid tropp. De
skal sjøl arrangere kretsstevne
lørdag 15. februar i Gomerhuset.
JarlE MorDal

jarle.mordal@smp.no

