
Fjorårets vinner, Jan
Åge Sakariassen (36),
måtte se seg slått av
Lars Aanensen (16) på
første plass og Eilef
Hopland (16) på andre
plass i gårsdagens
triatlon på Undeland. 

Av Signe Marie Rølland 

– Det er bare å ta av seg hatten
for dem, sier Sakariassen i det
han gratulerer den yngre gar-
de. 

Lars Aanensen fra Mandal
kom på sjetteplass i fjorårets
triatlon. Han hadde ikke for-
ventet å vinne, og er veldig for-
nøyd med årets innsats. 

– Jeg kom langt bak i fjor, og
hadde ikke forventet dette, sier
Aanensen når han har fått
pusten igjen etter innspurten. 

Han trener en del langdist-
anseløping. Siden det betyr
mest løping på bane, synes han
det er fint å kunne løpe i skog
og mark også. Svømming har
han drevet med fra han var li-
ten og helt fram til jul i fjor. 

– Jeg er ikke spesielt god til å
sykle, men jeg tok vel igjen på
de to andre sportsgrenene. Jeg
tror også at jeg klarte å utpor-
sjonere kreftene mine, sier Aa-
nensen, som fikk selskap av
flere familiemedlemmer i løy-
pa i går. Han deltar for tredje
gang og har ikke planer om å
gi seg ennå. Under gårsdagens
triatlon ble det også opplyst at
det er historisk at en så ung
deltaker vinner. 

Lars Aanensen kom i mål på
49 minutter og 55 sekunder.
Den beste tida som har blitt
satt på Undeland triathlon no-
ensinne er på 49,27, og det er
Jan Åge Sakariassen som står
bak. Noen spekulerte i om 14
dagers ferie i Frankrike og
mye god mat, kan ha ført til at
han ikke var helt i siget i år.
Med tida 51,56 kom Sakarias-
sen i mål nøyaktig et halvt mi-
nutt etter nummer to, Eilef
Hopland med tida 51,26. 

– Jeg gjorde den klassiske
feilen, åpnet for hardt. Jeg læ-
rer aldri, sier Sakariassen.
Men han synes det er svært
hyggelig når unge talenter
kommer først over målstreken.
Neste år regner imidlertid Sa-
kariassen med å være i «back
in business». 

Eilef Hopland har i likhet
med Lars Aanensen klatret

opp mange hakk. Under fjorå-
rets løp endte han på 14. plass.
Nå lover han å bli med neste år
også. 

– Jeg har trent mer dette
året, sier Hopland som har
seks løpe- og en styrkeøkt i
uka.

Ikke lenger ned enn på 5.
plass finner vi et annet ungt
talent. Andreas Pedersen fra
Farsund kom inn på tida 52.30.
Blant kvinnene var det Inger
Saanum fra Mandal som var
best med tida 55.30.

Løpsleder Asle Foss er over-
rasket over at Aanensen og
Hopland i år slo veteranen Sa-
kariassen. 

– Jeg trodde at Jan Åge skul-
le vinne, men Lars og Eilef er
svært gode til å springe, sier
Foss, som også er sikker på at

Sakariassen kommer sterkere
tilbake neste år. 

Stor oppmerksomhet fikk
også vesle Olav Hansen Hjel-
lup (10) fra Spangereid. I går
deltok i sitt første triathlon
som den yngste deltakeren. Et-
ter å ha vært tilskuer i fjor ga
han pappa Håkon klar beskjed
om at han selv ville delta i år. 

– Jeg holdt nesten på å gi
opp, men jeg ville gjerne i mål,
sier Olav. 

Etter svømmeøkten var han
så sliten at han og pappa måtte
ta en pause før de tok fatt på
syklingen. 

– Han kommer rett fra ei uke
med fotballskole, og der fikk
han gratisbilletter til dagens
MK-kamp. Men han ville fak-
tisk heller være med på tria-
thlon, sier pappa Håkon. 

– At jeg er med på dette kan
jo det føre til at flere på min al-
der vil delta, mener tiåringen. 

Årets svømmeøkt var noe
lenger enn i fjor med omtrent
300 meter i Undelandsvannet.
Deretter syklet deltakerne 11
kilometer og til slutt løp de fire
kilometer. Løypetraseen var
ekstra tung i år grunnet vått
terreng. Til tross for at tria-
thlonet ikke annonseres,
strømmer det til med folk. I år
var 34 personer påmeldt, og 32
av dem fullførte. Blant disse
deltakerne var det 27 herrer og
fem damer. Triathlonet, som i
år var det sjette i rekken, marke-
rer slutten på den årlige Unde-
landsuka som startet onsdag.
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4. divisjon, menn
Birkenes 11 10 0 1 47-6 30
Farsund 11 7 2 2 23-13 23
Randesund 11 7 1 3 34-19 22
Sørfjell 11 6 3 2 29-22 21
Kv.dal/ Fl.fjord2 11 4 3 4 22-26 15
Hægebostad 11 4 2 5 26-25 14
Vindbjart2 11 3 2 6 15-17 11
Solbygg 11 3 2 6 18-29 11
Tvedestrand 11 3 2 6 15-29 11
Lillesand 11 2 4 5   9-20 10
Imås/Jerv2 11 2 3 6 16-31   9
Kr.sand student 11 2 2 7 14- 3 18

6. divisjon, menn
Håland 7 7 0 0 30-7   21
Spangereid 8 6 1 1 43-14 19
Farsund2 8 5 2 1 24-22 17
Feda 7 4 0 3 29-28 12
Fjotland 8 2 2 4 19-22   8
Lyngdal2 8 2 2 4 23-30   8
Konsmo 8 2 1 5 23-29   7
Gyland 8 1 1 6 13-36   4
Holum 8 0 3 5 15-31   3

2. divisjon, kvinner
Eik-Tønsberg 9 7 2 0 41  -6 23
Fossum 9 7 1 1 28-10 22
Bamble 8 6 1 1 19  -9 19
Lyngdal 9 4 1 4 14-19 13
Radar/Donn2 8 3 1 4 16-16 10
Skarphedin 9 3 1 5 23-25 10
Holmestrand 9 2 3 4 13-16   9
Horten 9 2 1 6 12-25   7
Stokke/Vear 9 2 1 6   9-30   7
Amazon2 9 2 0 7 9-28     6  

Selv om han måtte se seg slått av Eilef Hopland (16, t.v) og Lars Aanensen (16), smiler Jan Åge Sakariassen like bredt. 

Lars (16) knuste 
triathlonveteranen

– Klar, 
ferdig, gå!

Og dermed
er årets

Undeland
triatlon i

gang. 

Olav 
Hjellup
(10) var
den yngste
deltakeren
i årets 
Undeland
triatlon.
Han kom i
mål like
før pappa
Håkon. 


