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Vellykket rypeløp i Trysil

Det var god stemning og høy rypefaktor når Trysilrypa gikk av stabelen for
17. gang med 5300 jenter på startstreken. I løpsklassen ble det engerdølen
Maja Solbakken som vant 13 kilometeren. Oslo-jenta Vibeke Wold vant 6
kilometeren.

I år kan Trysilrypa skilte med et rekordår. Det er hele 800 flere deltakere i år,
sammenlignet med fjoråret. De fleste har deltatt i marsj-klassene, men
løpsklassene blir bare større og større for hvert år. Først i mål kom Oslo-jenta
Vibeke Wold på tiden 31:08 i 6 kilometer løp med tidtaking. Like etter kom
Jenny Holter på tiden 31:58. Ungjenta Liv Tone Heramb, 16 år, overrasket
med en knakende god tredjeplass på tiden 32:47.



- Det var litt motvind og tungt på steinpartiene. Men på stien gikk det mye
bedre. Det var en fin tur og overraskende tørt i terrenget. Jeg har vært med på
Trysilrypa tidligere, og det er et veldig fint arrangement. I år tar jeg dette som
oppkjøring til Oslo Maraton, sa den fornøyde vinneren av 6 km løp med
tidtaking, Vibeke Wold.

Et ekte terrengløp

13-kilometeren er kjent for å være ei tøff løype. I fjor var bestetiden i denne
klassen 1:17:37. I år gikk vinneren, Maja Solbakken, inn på en atskilling bedre
tid, 1:06:56.

- Det er første gang jeg løper Trysilrypa, men det er nok ikke siste gang. Jeg
meldte meg litt spontant på i går kveld, så jeg hadde ingen høye
forventninger til løpet i dag. Men kroppen fungerte bra og det ble en fin tur
til tross for litt vind og tåke. Jeg er ikke så vant med å løpe på sti, så
jeg prøvde å få en luke fra start av. Jeg var litt redd jeg hadde gått for hardt
ut, men det gikk heldigvis bra. Jeg var sliten de siste kilometerne, men jeg ble
løftet frem av deltakerne på fjellmarsjen. Jeg har aldri blitt heiet på så mye.
Det var veldig gøy, sier en godt fornøyd Maja Solbakken. 

Mens jentene i løpsklassen er på vei inn mot mål, er jentene i marsj-klassene
på vei ut i fjellet. Etter en fin fjelltur venter After Run med bandet CLC, og
senere i kveld er det et utsolgt Rypenes aften med selveste Truls Svensen. 

Resultatliste Trysilrypa 10.09.16

6 km med tidtakning

1. Vibeke Wold, 31:08

2. Jenny Holter, 31:58

3. Liv Tone Heramb, 32:47

13 km med tidtakning

17-29 år



1. Maja Solbakken, 1:06:56

2. Karen Marie Håkonsen, 1:13:32

30-39 år:

1. Marte Glenday Iversen, 1:13:40

2. Mina Nerhagen, 1:13:44

3. Ingunn S. Nagel-Dahl, 1:14:05

40-49 år:

1. Astrid Kristin Ruud, 1:12:40

2. Lise Rundfloen, 1:16:41

3. Kristin Nesheim, 1:17:17

50-59 år:

1. Anna H. Nörrström, 1:34:19

2. Grete Skjelbred, 1:34:28

For mer informasjon, ta kontakt

Gedde Enberget, ansvarlig for Trysilrypa, telefon 41 44 85 60 eller e-post:
geddetelemark@gmail.com. 

Fakta om Trysilrypa

Trysilrypa arrangeres fra 8.-11. september 2016. Trysilrypa er Norges største
fjellmarsj- og løp for damer og arrangeres i år for 17. gang. Det endelige
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deltakertallet i år ble 5300, og dette er rekord for Trysilrypa.

Trysilrypa er en helg som arrangeres av og for damer. Det er Fageråsen,
Trysilfjellets nordside, som er arena for Trysilrypa. Men også
overnattingssteder på sørsiden av fjellet tas i bruk.

Selve turdagen er lørdag 10. september. Deltakerne kan velge mellom 3
distanser: 6 km løp eller marsj, 10 km turmarsj,13 km løp, turmarsj eller
speedwalk.

Trysilrypa  gir inntekter på rundt 1 millioner kroner til idrettslagene i Trysil.

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i
Trysil.

Trysil er Norges største skisted og naturens fornøyelsespark. Vi har 773 000
gjestedøgn, 912 000 skidager, over 200 millioner NOK i skipassomsetning, 67
bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper, en unik satsing på
stisykling og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de
kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet.Trysil
reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å
videreutvikle Trysil som internasjonal og helårlig destinasjon. 

Kontaktpersoner

Gro Kveldro Bruksås
Pressekontakt
PR-ansvarlig Destinasjon Trysil
gro@trysil.com
+47 46 82 66 74
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Ida Dyreng
Pressekontakt
Daglig leder, Destinasjon Trysil
ida@trysil.com
+47 90 73 23 08
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