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Nord-Trøndelag

- Jeg så syner allerede etter
24 timer
Hallgeir Martin Lundemo (47) var så
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- Jeg så syner allerede etter 24 timer

Like etter klokka 10.00 kom Hallgeir

Martin Lundemo i mål etter å ha vært

på den 56. toppen.

- Det er sensasjonelt at jeg greier det.

Det er utrolig mye som skal klaffe for

at det går, sier Hallgeir Martin

Lundemo til adressa.no akkurat før

han går i mål.

- Fryktelig sliten
Totalt utslitt, men lykkelig løp han i

mål rundt klokka 10.00 i dag etter

nesten 70 timer i Meråkerfjellene. Da

hadde han tilbakelagt 300 km og

15000 høydemeter siden fredag

klokken tolv, bare avbrutt av noen

korte pauser for å få i seg næring, og

bytte klær.

- Akkurat nå er jeg fryktelig klar, sier

han.

Målet var å greie det på under 56

timer.

- Dette var mye, mye tyngre enn jeg

trodde på forhånd, og tøffere enn det

jeg har gjort før, sier han.

LES MER: Løper hele Meråker rundt

Brukte rundt 70 timer
Han forteller at han ikke hadde

forventet at det skulle være så langt

mellom toppene. Sluttiden ble på 70

timer og 5 minutter.

Lundemo forteller at han var så sliten

at han hallusinerte. Det startet

allerede etter at han hadde løpt i 24

timer.

- Jeg så folk. Jeg har aldri før sett så mye folk ute i fjellet. Det var dyr, det var tegninger på

fjellet og hytter som ikke var der. Det var helt surrealistisk, sier Lundemo.

Tre ganger i løpet av løpet opplevde han det som kalles «runners high», en euforisk følelse

ifølge ham selv.
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Hallgeir Martin Lundemo (47) var så utmattet at han hallusinerte i nesten to døgn.

Her har Hallgeir Martin Lundemo kommet i mål etter å ha løpt i 70 timer. FOTO: OLE FREDRIK HÅRSAKER
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utmattet at han hallusinerte i nesten to

døgn.  Les mer

Trafikkulykke på E6
Motorsyklist ble kastet bortover veibanen.

Les mer

Trafikkulykke i Stjørdal
To biler var søndag kveld involvert i et

trafikkuhell på E14. Les mer

Har du vært så nær en
elgokse?
Håvard Dahl (47) hadde mobilkameraet

klart da han ble angrepet av en elg i

Namsos. Les mer

- Det er først og fremst trist
Men presseansvarlig for Vømmølfestivalen

mener at 44 loggførte hendelser hos

politiet ikke er mye.  Les mer

- Mann i Vømmøl-klær gikk
løs på hagegjerde
Politibilene gikk i skytteltrafikk i Verdal i

natt.  Les mer

17-åring slo til politimann i
Verdal
Svarte med knyttneven da politiet ville kjøre

han hjem.  Les mer

Søndag måtte elbileiere
betale på ferja
- Det vil bli kaos.  Les mer
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MER Å LESE: Løper hele Meråker rundt

MER Å LESE: Han fant Petter Northugs nye manager

Han innrømmer at det var en stor

psykisk påkjenning å løpe nesten uten

stans i nærmere 70 timer.

- Det var først på slutten at jeg skjønte

at jeg ville klare det, sier han.

Løp for å protestere
Den spreke 47-åringen la ut på

løpeturen med et bestemt mål. Løpet,

som gikk omtrent langs

kommunegrensen til fjellkommunen

Meråker var hans personlige

markering mot regjeringens ønske om

kommunesammenslåing. På forhånd

fortalte han i Adresseavisen om

hvordan han var redd for at for store

enheter der avgjørelser ble fattet langt

unna folk. Startskuddet for

protestløpet gikk fra Teveltunet klokka

12.00 fredag. 

Fra tidligere er Lundemo kjent som

Petter Northugs treningskamerat og

husvert i Meråker. Andre husker

kanskje Lundemo fra

realitykonkurransen «71° nord» på

TVNorge i 2009, eller som skitrener,

eller nettopp ekstrem fjell-løper.

På forhånd var den vanligvis så

selvsikre Lundemo usikker på om han

kom til å greie å fullføre. Tidsmålet –

om å greie det på 56 timer – var han

riktignok sjanseløs på, men

prestasjonen er likevel imponerende.

- Jeg skjønte ganske sent at jeg kom til

å greie å komme meg i mål. Det gikk

først opp for meg da jeg passerte

Storsjøhøgda og Kjølhaugen.

 

Her tar Hallgeir en velfortjent hvil etter ekstremløpet.
FOTO: OLE FREDRIK HÅRSAKER

Hallgeir Martin Lundemo poresterte mot regjeringens
sammenslåingspress på sin egen spesielle måte. Han løp
Meråker rundt. FOTO: FRANK CADAMARTERI

VIS KOMMENTARERVIS KOMMENTARER
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Planlegger masseavliving av katter
40 kommentarer • for en dag siden

Jørund Geving — Hvis NOAH er så bekymret for disse kattene, så
kunne de vel ha startet sin egen aksjon med å ta vare på disse
villkattene. Det hjelper liksom ikke bare å protestere, …

Riise kom kjørende til gulljenta i sølvbil
Én kommentar • for 2 dager siden

Karl Inge Gjestad — Suksessrik???? - må være på "skandaler" og
dårlige valg det da??? - men ønsker deg lykke til med din tredje
engel ;-)

I morgen må elbileiere betale på ferja
112 kommentarer • for 2 dager siden

Geir Frantzen — Er vel greit å betale for ferga siden du er med, å
har bil i tillegg?!?

17-åring slo til politimann i Verdal
3 kommentarer • for en dag siden

Simen Alexander Krogh Navarset — Poof! Der var mange jobb
alternativer gådd i vasken!

OGSÅ PÅ ADRESSA.NO

2 Kommentarer Adressa.no Logg innd

Beste først Del ⤤

Bli med i diskusjonen...

• Svar •

Per_Sonli •  for 2 timer siden

Skal vel sikkert være 15 000 høydemeter, og ikke 1 500. Ekstrem prestasjon uansett. Respekt!
  10  

• Svar •

Erik Hilmarsen •  for 2 timer siden

Gratulerer HML!Helt sinnsykt å klare 56 topper på 70 timer. Råskinn!
  10  

HVA ER DETTE?

Abonnér✉ Legg Disqus til på din nettsided

Favoritt ★

Del ›

Del ›
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Dropp
Enkeltmannsforetak
no.panlegis.com

NUF er Billig,
Selskapsskatt på 28%
Er ditt Firmanavn
Ledig? Sjekk Navn

VIS ALLE

Tannhelsesekretær Ledige stillinger
Ingeniører, leger, sykepleiere,

kommunikasjonsrådgiver, forskningskoordinator,

seksjonsleder, renholdsoperatør.

Distriktssjef - Senior
Prosjektledere - Kalkulatør

Assisterende seksjonsleder
-Observasjonsposten,
Akuttmedisinsk klinikk

Daglig leder Salgsrådgiver

NESTE SIDE ►

LEDIGE STILLINGER
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Tre som falt over kraft-
linje startet lyngbrann
Skogsarbeidere meldte om brannen i Selbu.  Les mer

Dagros mistet mat-
lysten av jagerflystøy
Kyrne på Ørlandet ble testet for flystøy da seks jagerfly tok av i dag. Les mer

Mann i Oppdal siktet
for drapsforsøk
Les mer

Spanias kong Juan
Carlos abdiserer
Les mer

Tjenester
Tjenester

Undervisning

Tromas AS
Anleggsmaskiner og -utstyr

Nidaros Taekwon-Do Klubb
Nidaros Taekwon-Do Klubb
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SJEFREDAKTØR:

Arne Blix

NYHETSREDAKTØR:

Erlend Hansen Juvik

REDAKTØR FOR NETT OG MOBIL:

Atle Bersvendsen

TIPS OSS:

Tipstelefon: 07200

SMS/MMS: 07200, kodeord TIPS

E-post: webred@adresseavisen.no

 

KUNDESERVICE:

Telefon: 07200

Internett: Kontakt oss

ANNONSE- OG ABONNEMENTSINFO:

E-post: kundeservice@adresseavisen.no

Internett: http://kundeservice.adressa.no

E-utgave for abonnenter: eAdressa

 

JOBB:

Ledige stillinger i Adresseavisen

 

KONSERNINFO:

Adresseavisen er en del av

konsernet Polaris Media, som er

notert på Oslo Børs. For finansiell

informasjon se

www.polarismedia.no.

ADRESSEAVISEN AS

Org.nr 992 664 568

Postboks 3200, Sluppen

7003 Trondheim

Sentralbord: 07200

Fax: + 47 72 50 11 15
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