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UTEN MAT OG DRIKKE: Dag Vartdal Carlsen, Anders Helland, Viggo 
Vea, Ståle Gjervik og Janicke Sjursen Nyheim på Sun Flyer.

FÅR OPPGAVER: Bernt Svendsen står ved roret mens Viggo Vea gir 
mannskapet oppgavene for dagens seilas.

RORMANN: Viggo Vea har bodd i båt i syv år, de to siste i Sun Flyer, 
Han deltar i Neglespretten for sjette gang i år.

NEGLESPRETTEN: Sun Flyer med Viggo Vea bak roret kommer seg fint ut fra start og ligger som båt                                     nummer to

BYFJORDEN

Bente-Line S. Flatekvål
benteline.'atekval@ba.no

På forhånd hadde Viggo Vea som mål 
å havne på første– eller andreplass 
av de seks båtene som under Negle-

spretten deltok i Sun Flyers klasse. 
Han havnet sist, men bare åtte mi-
nutter skilte første og siste båt.
– Regattaseiling er komplisert. 

Selv om jeg på forhånd mente vi 
hadde sjansr til å vinne i dag, så 
er det sånn at uansett hvor god 
du er, så kan du fortsatt gjøre det 
dårlig, sier Vea.

Bor i båten
Båten, som er en Sunfast 43, er til 
vanlig Viggo Vea og hans samboer 
Grethe Tonheims hjem.
– Vi har bodd i båt de siste syv 

årene, sier Viggo Vea.
Han beskriver seg som veldig in-

teressert i seiling, og kjedsomme-
lighet på land gjorde at samboer-
paret altså 'yttet ombord i båten.

– Det største problemet er at 
det er trangt om bord, ellers så 
trives vi veldig godt, smiler Vea. 
Det er en knapp time til start på 

Neglespretten, og deler av mann-
skapet har spise,- drikke- og tisse-
pause.
– Så fort vi er i gang, så må folk 

holde seg på plassene sine og 
gjøre jobben sin.  Nå skal jeg snart 

fordele oppgaver, slik at alle vet 
nøyaktig hva de skal gjøre, fortel-
ler Vea.
En av dem som benytter sjan-

sen til å varme seg litt, er Janicke 
Sjursen Nyheim. Hun har seilt 
Neglespretten med Viggo Vea de 
siste tre årene. 
– Vi har båt selv, men den går 

for tregt, smiler hun.

- «Max kryss»
I snøføyken utover mot Vågane-
set kommer seilene til Sun Flyer 
opp, mannskapet får utdelt sine 

BOR I KONKURRANSEBÅTEN

Neglespretten: Iskald seilas arrangert for 30. gang

53 dager etter forrige oppgjør, skal serieleder Tertnes i aksjon i dag. 

Storhamar er motstander i Haukelandshallen. – Det er lenge siden 

forrige kamp, men vi har holdt i gang treningen på en god måte. Vi 

har unngått skader, forteller Tore Johannessen, som riktignok må 

klare seg uten reservekeeper Madeleine Riise. Hun sliter med syk-

dom. Treneren forventer at dagens kamp blir en jevn affære.

Har unngått skader
Hjemmekjære Ann Kristin Aafedt Flatland hadde en herlig norsk jul. 

Det så ut til å hjelpe: I går vant hun for første gang i verdenscupen. 

– Jeg er særlig glad for at jeg fikk til skytingen så godt under de 

vanskelige forholdene. Dette gjør at jeg vil vinne mer i skiskyting, 

sier Flatland til tysk TV.  – Vi må vel si at dagen har gått akkurat 

som den skulle for henne, sier landslagstrener Egil Gjelland til NTB.

Norsk seier 1

Uansett hvor god du er, kan du  
fortsatt gjøre det dårlig.

RORMANN VIGGO VEA

Rormann Viggo Vea var litt skuPet etter 
målgang i Neglespretten. Da var det godt 
at han ikke hadde langt hjem.



   | SPORTEN |  | 43

BERGENSAVISEN SØNDAG  9. JANUAR 2011

 Sun Flyer med Viggo Vea bak roret kommer seg fint ut fra start og ligger som båt                                     nummer to rundt det første rundingsmerket. I dag lever været virkelig opp til navnet på seilasen.  FOTO: NIKITA SOLENOV

BOR I KONKURRANSEBÅTEN
– Dårlig sikt, surt og 
kaldt. Det er akkurat slik 
det skal være, smiler  
Georg Solvåg.
Neglesprettens presseansvar-
lige kan etter årets Neglespret-
ten fortelle at regattaen gikk <nt 
for seg.

– Alle de 36 båtene har fullført, 
den første båten brukte to timer, 
den siste rundt tre. Det ble litt 

skiftende vind på slutten, men 
alle kom seg i mål, sier han.

Sammen med regattasjef Børre 
Z. Jensen og Espen Korsnes, har 
Georg Solvåg stått i spissen for 
Neglespretten de siste ti årene.

– Det er et Iott arrangement 
å lede, for det er enkelt å få folk 
med seg. I år er vi tolv stykker 
som arrangerer Neglespretten, og 
vi har 30-årsjubileum i år, fortel-
ler Solvåg.

Seilasen arrangeres av Åsane 
Seilforening, en forening som 
selv hadde 30-årsjubileum i Oor.

Solvåg sier til BA at han håper 
Iere båter deltar i neste års Ne-
glespretten.

– Vi håper å ha over 50 bå-
ter med, men det er nok fortsatt 
mange som har båten på land.

– Skikkelig neglesprettvær

IMPONERER: Med 8. plass på 
1500 meter beholdt Sverre 
Lunde Pedersen 6. plassen 
sammenlagt. FOTO: REUTERS

EM–debutant Sverre 
Lunde Pedersen (18) im-
ponerer skøyteeksper-
tisen på Arena Ritten i 
Italia.
– Alt er morsomt, og jeg fø-
ler det går riktig vei. Formen 
er god, men det ble litt tungt 
i vindkulene mot slutten av 
1500–meteren, innrømmet Pe-
dersen etter 1.53,85 og 8.–plass.

Sammenlagt ligger han på 
6.–plass foran milløpet hvor 
han møter Håvard Bøkko. Det 
blir hans tredje 10 000 meter 
noensinne.

– Kanskje bør jeg åpne 
hardt for å hjelpe Håvard med 
å gi ham ryggen noen ganger, 
Ieipet unggutten, som kom-
mer til å satse på eget løp.

– Jeg må disponere kreftene 
fornuftig. Ellers blir det for 
tungt mot slutten.

Landslagssjef Jarle Peder-
sen er naturligvis stolt av EM–
debuten til hans 18 år gamle 
sønn.

– Til nå har det vært tre 
gode løp, kanskje åpnet han 
litt for hardt på 1500 meter. 
Det stra^et seg nok noe, sa 
Jarle Pedersen, som tror søn-
nen berger 6.–plassen sam-
menlagt.

Polakken Konrad Niedzwie-
dzki og franskmannen Alexis 
Contin ligger nærmest Sverre 
Lunde Pedersen sammenlagt, 
men de må hente inn hen-
holdsvis tolv og 15 sekunder 
på den norske junioren. 
(ANB–NTB)

– Alt er
 morsomt

Aksel Lund Svindal delte seieren med franske Cyprien Richard i 

verdenscuprennet i storslalåm i sveitsiske Adelboden, til tross for 

at han var syk. Feber og øreproblemer de siste to dagene hadde 

satt ham tilbake. – Det var en veldig bra annen omgang jeg klarte 

å kjøre, men det er nesten utrolig at det skulle gå så bra etter to 

dager i sengen med feber, sier Aksel Lund Svindal til NTB.

Norsk seier 2
– Slik jeg var i dag, er jeg en vanskelig mann i spurt, sier Petter 

Northug etter gårsdagens oppvisning i Tour de Ski. Det var en un-

derdrivelse. 25–åringen tok samtlige seks spurtpriser og klatret opp 

til 2.–plass sammenlagt. Dario Cologna ble nummer to i hver eneste 

spurt og har et forsprang på 1.18 minutter på Northug. Det kommer 

trolig til å holde i massevis opp den tøffe avslutningsbakken.

Norsk seier 3

Thorbjørn Svenssen er død. 

Han spilte hele 104 fotbal-

landskamper Det er en 

rekord som fortsatt står. 

Svenssen ble 86 år gammel, 

og han døde lørdag trolig 

som følge av et slag, skriver 

VG Nett. Svenssen spilte 

hele sin karriere for Sande-

fjord. Der regjerte han i midt-

forsvaret og fikk kallenavnet 

«Klippen». (ANB–NTB)

Klippen er dødoppgaver, og det er på tide å tes-
te ut at ordrene som kommer fra 
rormannen blir utført på riktig 
måte. 

– Vi prøver et slag. Max kryss! 
Sveiv, sveiv, sveiv! Kom igjen, 
kom igjen, roper Bernt Svend-
sen som for øyeblikket står ved 
roret.

Båten krenger som den skal, 
men  små detaljer må <npusses.

– Vi har ikke tid til å trene, men 
vi gjør vårt beste og håper det 
holder, smiler Vea før startsigna-
let går.


