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fantfant

SVEIN HALVOR MOE - TEKST OG FOTO

Det var mange 
fl otte Team Jæren-
prestasjoner i Den 
store styrkeprøven. 
Det spørs om ikke 
Johnny Stausholm 
sto for den største.

SYKKEL: 47-årige Johnny Staus-
holm fra Ålgård var i 2001 ute for 
ei stygg trafi kkulykke. I helgas kraft-
prøve trosset han smertene og full-
førte sykkelløpet Trondheim - Oslo.

IKKE BRA FOR HELSA
– Det var en stor personlig seier for 
meg at jeg klarte å komme meg til 
mål. Jeg tror ikke det var bra for 
helsa mi at jeg utsatte kroppen for 
den påkjenningen det er å sitte så 
lenge på sykkelsetet. Men jeg had-
de lyst til å bevise overfor meg selv 
at jeg var kapabel til å klare dette. 
Derfor meldte jeg meg på Den sto-
re styrkeprøven, sa Stausholm.
 Han var med på Team Jæren-
laget som tilbakela de 540-kilome-
terne på 15 timer og 33 minutter. 
Johnny var strålende fornøyd selv 
om målsetningen før start var 15 
timer og 15 minutter.
 – Vi var klar over at det var mye 
som måtte klaffe for at vi skulle 
komme inn på ei så god tid. Mål-

setningen hadde nok vært innen 
rekkevidde med litt bedre forhold 
i starten. Fram til Dombås var det 
både fuktig og ikke minst mye 
motvind, sa den lokale debutan-
ten.

Skrøt av støtteapparatet
Regnskurene kom tett de første 14-
15 milene. Vinden var den største 
utfordringen opp mot Hjerkinn 
og løypas høyeste punkt. Det ble 
faktisk verre da jærbuene tråkket 
seg over Dovre-platået. De knappe 
fi re milene fra Hjerkinn til Dom-
bås blir sett på som en fartsetap-
pe. I år var det lite som minnet 
om det.
 – Jeg følte meg pigg og følte jeg 
bidro til den gode plasseringen. 

Det primære målet var naturlig-
vis å fullføre. Samtidig hadde jeg 
forhåpninger om å bli med helt 
inn. Det var stort at jeg skulle kla-
re det. Den gleden og tilfredsstil-
lelsen jeg opplevde etter målpas-
sering var ubeskrivelig. Samtidig 
har jeg lyst til å rette en takk til 
alle de fl otte menneskene i Team 
Jæren-systemet. De har vært med 
på å motivere og ikke minst inspi-
rere meg. Team Jæren er fantas-
tisk godt organisert. Jeg lot meg 
imponere over det gode støtteap-
paratet, sier Stausholm.

BLE MED TANKEN
– Hva kommer du til å huske best 
fra din første start i styrkeprøven, 
Johnny?

 – Det er mange inntrykk som 
skal fordøyes de nærmeste dage-
ne. Med min spesielle historikk, så 
var det en seier for meg at jeg kom 
til start. De siste ukene og måne-
dene har jeg hatt denne kraftan-
strengelsen i tankene. Syklingen 
har vært både smertefull og god 
terapi for meg. Jeg hadde som sagt 
lyst til å vise overfor meg selv at 
jeg var sterk nok til å klare dette, 
sa Stausholm som fl ere ganger var 
inne på tanken om å bryte.
 I ettertid er han glad det ble 
bare med tanken.

Johnny trosset smertene
Johnny Stausholm (til venstre) og lagkamerat Leif Åge Solli på startstreken, klar til å legge strekningen Trondheim - Oslo bak seg på sykkelsetet.

Vann med minst mogleg margin

Eirunn Ø. Søyland tok sigeren i 
banestemne i Sauda med sterke 
249 poeng (Arkivfoto Jørn 
Holmen)

SVEIN KÅ. SØYLAND - TEKST

SKYTING: Sauda skyttarlag stod 
som arrangør av banestemne den-
ne helga, og med 178 skyttarar på 
plass var dei ganske godt nøgde. 
Ein del gjesdalskyttarar ville og 
prøve seg, og to vinnarar fekk me, 
i klasse eldre rekrutt ved Eirunn 
Ø. Søyland med 349 poeng og ved 
John Karsten Øglænd i klasse 2 
med 243 poeng.
 Her skaut Svein Rune Gramstad 
237 poeng, noko som gav han ein 
tredjeplass. Same plassering fekk 
Christer Gramstad i klasse junior 

med sine 345 poeng, og Åsmund 
Idland i klasse V-65 med 349 po-
eng. Svein Kå. Søyland kneip an-
dreplass i klasse V-55 med 342 
poeng. Vår beste i klasse 3-5 vart 
denne gongen Ådne Ø. Søyland 
med 342 poeng, noko som gav ein 
fi n fjerdeplass totalt.

Resultat 25 skot:

Klasse eldre rekrutt, tjueein deltakarar
1 Eirunn Ø. Søyland ................... Gjesdal ..... 249 poeng
2 Kristian Scheie ........................ Time ......... 249 poeng
3 June Kvandal .......................... Røldal ......248 poeng

Klasse junior, atten delt.
1 Jarle Dybing ............................. Egersund .248 poeng
2 Johanne Hagen....................... Sand/Sul. 247 poeng

3 Christer Gramstad .................. Gjesdal ..... 245 poeng

5 Frank Idland ............................ Gjesdal ..... 244 poeng
16 Espen Kartevoll .................... Gjesdal ..... 235 poeng

Klasse 1, ni delt.
1 Gunnar Vestvik ........................ Bømlo ...... 245 poeng
2 John Olav Winterstø .............. Stavanger 240 poeng
3 Ivar Sangolt ............................. Stavanger 240 poeng
7 Tor Oddvar Aukland ............... Gjesdal ...... 215 poeng

Klasse 2, ti delt.
1 John Karsten Øglænd ............. Gjesdal ..... 243 poeng
2 Sivert Skår ............................... Time ......... 242 poeng
3 Svein Rune Gramstad ............ Gjesdal ......237 poeng
7 Frode Idland ............................ Gjesdal ...... 231 poeng
8 Stig Kartevoll.......................... Gjesdal .....230 poeng

Klasse 4, tjuefi re delt.
1 Marius Myklebust .................... Egersund . 243 poeng
2 Hanne Wathne Tveit ............. Gann ......... 242 poeng
3 Olav Fuglestad ....................... Time ......... 239 poeng
7 Katrine Idland ......................... Gjesdal ..... 236 poeng

Klasse 5, tjuetre delt.
1 Jostein Lassen ......................... Stavanger 246 poeng

2 Trygve Borgen ......................... Stavanger 246 poeng
3 Ådne Ø. Søyland ..................... Gjesdal ..... 244 poeng
18 Pål Aslak Idland.................... Gjesdal ..... 236 poeng

Klasse V-55, sytten delt.
1 Svein Kå. Søyland ................... Gjesdal ..... 245 poeng
2 Paul Vaule ............................... Hå ............. 244 poeng
3 Nils Åge Sandal ...................... Røldal ...... 243 poeng

Klasse V-65, åtte delt.
1 Johannes Skaar Bakke ........... Strandeb. 250 poeng
2 Kjell Gunnar Moen ................. Karmøy ....250 poeng
3 Paul Haugen ........................... Sævareidfj. 250 poeng
4 Åsmund Idland ....................... Gjesdal ..... 249 poeng

Klasse V-73, sju delt.
1 Nils Lothe ................................. Jondal ......248 poeng 
2 Kåre Hellesund ....................... Bømlo ...... 247 poeng
3 Ola Vikedal .............................. Vikedal ..... 247 poeng
5 Odd Pettersen ........................ Gjesdal ..... 242 poeng
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