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Litt regn.
Frisk bris, 10 m/s 
fra sør-sørøst. 7°

kl. 18.46 kl. 06.30  er 5 min. og 3 sek.
kortere enn i går 

KL. 06.50 – kl. 19.19
KL. 00.30 – kl. 13.05

MANDAL
Da et samlet felt på rundt 20 ryt-
tere suste gjennom svingen var 
det duket for massespurt opp 
Bankesletta. Der kunne ingen 
matche Bjørke, som sammen 
med feltet kom inn på tiden 
1.56.59 - noe som er tett på ny 
rekord i Skalldyrrittet.

– Da vi rundet svingen føl-
te jeg meg ganske trygg og jeg 
hadde gode bein, sier Bjørke til 
Lindesnes.

Fem år etter han vant forri-
ge gang gjentok han bedriften 
lørdag, og Bjørke tror han har 
funnet grunnen til hvorfor han 
igjen står øverst på pallen. 

– Jeg solgte båten, så det har 
blitt mer tid til å trene, sier vin-
neren og ler. 

Einar Lode ble nummer to, 
mens Kjetil Hansen tok tredje-
plass. 

Rolig første del
Bjørke forteller at det gikk i et 
relativt bedagelig tempo opp 
til Laudal, før det ble gasset på 
over heia mot Konsmo og sene-
re ned mot Vigeland og Mandal. 

Han forteller om et høyere 
nivå i 2016 enn det var for fem 
år siden. 

– Jeg tror 75 prosent av feltet 
i dag var fra Rogaland, og det 
er jo gøy å konkurrere med fle-

re, sier han, og skryter for øvrig 
av arrangør Mandal Cykleklubb 
for løypa og sikkerheten. 

Allerede søndag skal han vi-
dere på et nytt ritt, nemlig Byg-
landsfjord rundt. Også der går 
han for seier. 

Suverent best
Beste kvinne i mål ble Si-
ren Wulff  med en solid tid på 
2.01.51. 

– Tiden betyr ikke så mye så 
lenge man vinner, sier en for-
nøyd Wulff. 

– Det gikk greit. Jeg har trent 
litt lite den siste uka før rittet, 
og det gikk fort fra Konsmo og 
inn til mål, sier hun. 

Men selv om det ble lite tre-
ning denne uka ligger ikke 
Wulff  på latsiden resten av året. 
Det siste året har hun trent 
rundt 660 timer, noe som kom-
mer godt med i en travel ritt-
sommer. 

– Jeg vurderer å dra på Byg-
landsfjord rundt i morgen, og 
Hellersdalen Classic i Søgne om 
et par uker, forteller Wulff. 

Fornøyde arrangører
Før løpet var det 139 påmeldte, 
og 133 av disse møtte til start, 
ifølge Jan Stubstad og Jan Hel-
ge Reckmann i sykkelklubben. 

– Vi la det en uke tidligere 
i år. Folk har nok sett på lang-

tidsvarselet, og påmeldingen 
har nok økt som følge av det. 
Været var heldigvis på vår side, 
sier Reckmann. 

Leder i MCK, Erling Salve-
sen, var en strålende fornøyd 
mann etter rittet var over. 

– Det har ikke vært noen pro-
blemer i trafikken, og vi har fått 
god hjelp fra kommunen og fra 
politiet som kjørte foran feltet. 
Det har vært flott dugnadsinn-
sats og et herlig vær, sier Salve-
sen, som allerede gleder seg til 
neste års skalldyrritt. 

Jens Saanum Bessesen
jens.bessesen@l-a.no

 ● Heftig spurt: Mange var involvert i spurten, og det var Pål Bjørke som trakk det lengste strået.  alle Foto: Jens saanuM Bessesen

 ● Suveren: siren Wulff ble klart beste kvinne under skalldyr-
rittet. 

 ● Tilbake til topps: Han vant i 2011 og gjentok bragden i år, 
Pål Bjørke.  

Sterk spurt sikret seieren
Pål Bjørke (34) fra Vennesla gjentok bragden fra 2011 og vant Skalldyrrittet lørdag. 




