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BEITOSTØLEN:
Arne Stenhaug (48)
fra Kaldfarnes skøyte-
klubb kjempet seg til
en tid godt under tre
timer på årets vill-
mannstriatlon på 
Beitostølen lørdag.
Søndag satt han på 
legevakten med to
knekte tær.

– Etter en lang og hard villmann-
striatlon med 1,2 mil klassisk ski-
renn, 3,5 mil sykling og 1 mil
med løping ville jeg løse opp med
litt karatetrening på søndag.
Under oppvarmingen snublet jeg
og knakk to tær, sier Stenhaug
som repre. 

At han måtte tilbringe mye av
søndagen på legevakten i Lille-
strøm, etter å ha vært villmann på
lørdag, beskriver han som tragi-
komisk.

Under årets villmann på Bei-
tostølen var det 180 menn som
stilte på startstreken. 

I Stenhaugs aldersklasse stilte
32 forventningsfulle villmenn.
Fire av disse kom ikke i mål.

Første gang
– Det er første gangen jeg deltar i
en slik konkurranse. Jeg hadde
derfor ingen forhåpninger om å
vinne. Målet var å fullføre, for-
klarer Stenhaug. 

Allerede på startstreken så han
at flere av hans konkurrenter var
meget veltrente. 48-åringen fra
Kaldfarnes var ikke i tvil om at
det ville bli beinhardt og hevde
seg i dette selskapet.

– Jeg er skøyteløper og har der-
for ikke den muskulaturen som
skal til for å gå fort på ski, iallfall
ikke klassisk stil. En påsketur på
ski er heller ikke noe å slå i bor-
det med.

På skietappen ble han derfor
forbigått av de fleste — og tapte
mye tid. 
– Skiteknikken manglet. Jeg had-
de i tillegg smurt meg helt bort.
Det måtte gå galt, slår Stenhaug
fast med et smil.  De fleste av
konkurrentene hans kom fra ski-
sportsklubber og hadde driv og
teknikken i orden.

Fryktet krampe      
– Da jeg fikk satt meg på sykke-
len begynte jeg å ta inn det tapte.
Sykling er en del av skøytetre-

ningen, sier Stenhaug. 
Etter 3,5 mil på sykkel var det

på med joggesko. 10 kilometer
med løping på asfalt og grus. 

– Jeg fikk krampe etter få me-
ter, men presset meg videre. Da
det var 5 kilometer igjen av løpe-
etappen, slapp krampa, men da
hadde jeg tapt mye tid også på
den distansen.  

Villmannen fra Kaldfarnes er
godt fornøyd med at han kom inn
på under tre timer, bare 39 minut-
ter etter vinneren. Neste år stiller
han på Fjelltriatlon med mer enn

en påsketur med ski på beina. 
– Hvorfor driver du med dette?
– Først og fremst er det fantas-

tisk morsomt å drive med flere
idretter. I tillegg får du målt kref-
ter mot likesinnede. Den fysiske
og psykiske formen blir også mye
bedre, mener villmannen.

Selv om Stenhaug nærmer seg
femti år vil han være med å kjem-
pe mot stoppeklokke og arge kon-
kurrenter også i fremtiden.

sporten@folkebladet.no
77 85 20 60

Villmannen fra
Kaldfarnes

Roy Robin Mortensen

E-post: sporten@folkebladet.no
77 85 20 60 ■  Roald Linaker fra Setermoen er valgt som

ny leder i Troms Idrettskrets (TIK). Det ble
klart etter at idrettkretsen avholdt ting på Bar-
dufosstun i helga. Linaker er valgt for fire
år.Den nyvalgte idrettspresidenten Karl-Arne
Johannessen deltok på tinget.

■ Petter Solberg endte på sjetteplass i Rally Ky-
pros. Finske Marcus Grönholm vant helgas VM-
runde, og leder dermed sammenlagt i jakten på
årets VM-tittel. Fjorårsvinner Petter Solberg ligger
på fjerdeplass i sammendraget med 26 poeng, åtte
poeng bak Marcus Grönholm.

Villmann. Stenhaug fikk krampe
på løpeetappen under villmannstri-

atlon på Beitostølen. 
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Hardhaus. Arne
Stenhaug (48) fra
Kaldfarnes kjem-
pet seg gjennom
en triatlon.


