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løken: Espen Helge-
sen (24) fra Løren-
skog tok knekken på 
konkurrentene og 
kom i mål som ensom 
majestet i Elgrittet. 
Christer spaberg
christer.spaberg@rb.no
900 61 052

Den andre utgaven av grusrittet 
hadde samlet et meget sterkt 
elitefelt med blant annet nor-
gesmester i terrengsykling An-
ders Fiskvik.

Likevel var det Helgesen som 
kom alene i front, foran en 
gruppe med blant annet Fisk-
vik og fjorårsvinner Lars-Ove 
Thoresen.

– Helt rått å vinne her med et 
så sterkt startfelt, sier Helge-
sen.

24-åringen måtte slippe tet-
gruppa i den første motbakken, 
men kjempet seg tilbake mot 
slutten.

– Ut av det siste terrengparti-
et hadde jeg en liten luke og da 
bestemte jeg meg for å bare gi 
gass. Det var vanvittig deilig å 
se kilometerne til mål krympe, 
samtidig som jeg holdt unna. 
Utrolig gøy, fastslår vinneren 
som også syklet inn til ny re-

kord med tiden 1.40.14 på den 
50 kilometer lange løypa.

Revansj fra i fjor
Også i fjor kjempet Helgesen i 
toppen, men da ble han felt av 
litt teknisk trøbbel, samt et fall.

– Det var en lettelse. Man kan 
si det ble en liten revansj.

Oppladningen til gårsdagens 
seier var heller ikke helt vanlig 
for 24-åringen.

– Jeg var i bryllup i går, og dro 
ikke hjem før halv tre i natt. Det 
går vel historier om at alle store 
syklister har en seier etter en 
fest dagen før, ler Helgesen.

At lagkamerat fra Toyota Fuji 
Team, Vidar Mehl, ble nummer 
to gledet også vinneren.

– Det er veldig gøy. Et mål for 
sesongen nå blir å gjøre det bra i 
Grenserittet. Der kommer jeg 
nok til å sykle for at Vidar skal 
gjøre det bra, sier Helgesen.

tatt nye steg
24-åringen forteller at motiva-
sjonen nå er tilbake etter en 
tung sesong i fjor.

– I fjor trente jeg mye uten at 
det gikk noe særlig bra. Jeg slet 
litt med motivasjonen før den-
ne sesongen, men nå er den til-

bake. Selv om jeg har trent litt 
mindre, har jeg tatt et nytt steg, 
fastslår Helgesen.

Han rangerer gårsdagens sei-
er som en topp tre prestasjon 
hittil i karrieren.

– Med et så godt felt gjør jeg 
det. Elgrittet har en fin ramme 
og jeg er imponert over hva de 
får til her.

Hroar Braathen, som er med 
og arrangerer rittet, forteller at 
det i år var med 375 ryttere, noe 
som var en oppgang på over 150 
fra i fjor.

– Vi sikter på å nå 500-grensa 
neste år, sier han fornøyd.

Han ble kongen 
av elgrittet

sUVeRen: Espen Helgesen fra Lørenskog Cyckleklubb og Toyota Fuji Team hadde god tid til å juble da han passerte målstreken i Elgrittet. 
24-åringen kom alene til mål etter å ha utmanøvrert et meget sterkt felt.  alle Foto: CHRisteR spaBeRG

Gode VenneR: Lagkameratene Espen Helgesen (t.v.) og Vidar 
Mehl var fornøyd med første- og andreplass.

oppGanG: Hroar Braathen 
var fornøyd med deltakertallet.

staVanGeR: Auli-karen 
Amund Grøndahl Jansen kom 
ikke til mål på den femte og siste 
etappen i etapperittet Tour des 
Fjords i går.

Team sparebank sør-rytteren 
trillet inn til en 75. plass på 
lørdagens etappe, men fikk ikke 
noe tellende resultat sammenlagt 
etter som han måtte gi seg i går.

Alexander Kristoff knuste 
danske Magnus Cort Nielsen i 
spurten på den siste etappen av 
Tour des Fjords søndag. Med det 
sikret han sammenlagtseieren i 
rittet.

Etter etappeseier lørdag lå 
Kristoff som nummer tre i 
sammendraget. Det var derfor en 
noe presset nordmann som syklet 
i gang etappen fra Risavika til 
Stavanger søndag formiddag. Da 
hovedfeltet trillet inn til målbyen 
var det derimot liten tvil.

— Tre etappeseirer er kjempe. 
Det er første gangen jeg vinner 
sammenlagt i et proffløp også, sa 
en fornøyd Kristoff til TV 2.

Hem på pallen 
på oppdal
oppdal: Ole Hem tråkket inn til 
en tredjeplass i norgescuprittet i 
terrngsykling rundbane i går.

Romeriksåsen-syklisten som 
vant forrige norgescupritt, ble 
slått med seks minutter av den 
suverene vinneren, Ola Kjøren.

Hems klubbkamerat og 
førsteårssenior Audun Øverby 
Hansen endte som nummer fem, 
drøyt åtte minutter bak vinneren. 
På plassen bak fulgte strømlingen 
Johan-Jørgen Lindgaard Strøm-
berg, som var seks sekunder bak 
Øverby Hansen i mål.

QUintana Vant 
GiRo d`italia
tRieste, italia: Colombiane-
ren Nairo Quintana satt trygt 
plassert i hovedfeltet over 
målstreken på den siste etappen 
av Giro d'Italia søndag. Dermed 
vant han rittet sammenlagt.

24—åringen, som sykler for 
Movistar, hadde et så godt 
forsprang på de argeste konkur-
rentene før søndagens avslut-
tende etappe at det meste var 
avgjort på forhånd.

Han trillet i mål sammen med 
et stort samlet felt. Etappeseieren 
gikk til slovenske Luka Mezgec, 
som spurtslo Giacomo Nizzolo og 
Tyler Farrar. (ANB-NTB).

BRonse til 
noRGe i Ro-Vm
BeoGRad, seRBia: Kristoffer 
Brun og Are Strandli ble marginalt 
slått i kampen om sølvet under 
søndagens finale i lettvekt 
dobbeltsculler i ro—EM. Duoen 
var uansett storfornøyd med 
bronsen.

Det var svært jevnt mellom den 
tyske og den norske båten i mål, 
men førstnevnte ble til slutt 
tilkjent sølvmedaljen med fattige 
seks hundredels sekund. Brun og 
Strandli fikk bronsen med tiden 
6.13,28.

Frankrike ved Stany Delayre og 
Jeremie Azou vant EM—gullet. 
Duoen var i mål 1,42 sekund foran 
tyskerne. (ANB-NTB).

GRøndaHl 
Jansen BRøt


