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Holdt tidenes klatre fest i Risør
Klatreentusiast og
arrangør Børre Bergshaven innfridde alle forventninger da publikum
strømmet til og verdens
beste klatrere skamroste
løypa og arrangementet.
Tore Ellingsen
toel@agderposten.no 37 00 37 25

Det er 17. gang Bergshaven fra
Arendal holder det han kaller
Børre-samling for klatremiljøet.
Og det er andre gang han arrangerer Norwegian Rock Master,
som nå kommer til å bli en årlig
foreteelse.
Ildsjelen som har brukt
425.000 kroner av egen lomme
for å samle verdenseliten i Risør, mener helga var verdt hver
krone.
– Dette har vært en kanonhelg. Alt har gått etter planen,
og det har vært gjennomført
profesjonelt opplegg som det
utelukkende har vært gode tilbakemeldinger på. Norwegian
Rock Master ble arrangert første gang i 2008 med skandinavisk deltakelse, og nå altså med
de beste i verden. Dette må bli
en årlig foreteelse nå, sier en fornøyd Bergshaven.
I Skarvann Aktivitetspark

KANONHELG: Børre Bergshaven var strålende fornøyde med arrange-

«Veggen er krevende,
men fair»

gelse, og applauderte villig for prestasjonene.

mentet han har lagt så mye tid og penger ned i.

FULGTE MED: Publikum satt helt nær klatrerne og fulgte hver beve-

magnus högström,
svensk klatrer,
kom på bronseplass

ved Øysang i Risør, som kalles
Børre-parken i klatremiljøet,
har han skapt et anlegg som både trekker til seg proffene, men
som også når de brede masser.

Familiesport
– Du vet klatring er den optimale familiesporten. Den passer for
alle. Nå har vi over hundre ulike
klatreløyper her i parken, og nå
i helga har proffene gitt sin vurdering på mange av dem. Den
informasjonen er verdifull for
dem som vil forsøke seg. Men jeg
har også ryddet og merket nær
100 kilometer med turløyper,
som også er åpne for alle, forteller han om anlegget.
Konkurransen ble holdt lørdag, og deltakerne fikk virkelig
noe å bryne seg på. Mens publikum kunne følge hver minste
bevegelse på nært hold.
For to år siden, da det kun
var skandinavisk deltakelse, var
svenske Magnus Högström vinner i herreklassen.
Nå fikk han sterk konkurranse. Men han startet friskt, kom
raskt langt opp i veggen, og konsentrerte seg enormt før de krevende partiene der veggen nærmest heller utover. I likhet med
andre utøverne, fikk han kraftig
applaus for hver gang har klarte
et nytt byks oppover, før han
glapp på et kjempesprang.
Men har var fornøyd av likevel.
– Denne veggen er svært krevende, men den er «fair» mente
svensken, som var full av lovord

KONSENTRERT: Malin Holmberg fra Sverige kom på 2. plass totalt.

KREVENDE: Gorka Karapeto i full konsentrasjon under den krevende finalen under Norges største klatrekonkurranse på naturlig vegg i Risør. I bakgrunnen
om arrangementet.
Også Børre Bergshaven fikk
mye god tilbakemelding.
– Selv om de har konkurrert
mot hverandre, har de hatt følelsen av å være på en klatrersamling hvor de også har vært venner og hatt det sosialt sammen,
forteller han.
Bergshaven legger ikke skjul

på at det var en stor opplevelse å
se verdens beste i aksjon.
– Å se de henge i min klatrerute, og bruker mine bolter som
jeg har konstruert, Børrebolten,
som de heter, det er helt spesielt,
innrømmet Berghaven.
Blant de mange tilskuerne var
også Risørs ordfører Knut Henning Thygesen som både var in-

teressert og imponert.

Grillfest og orkester
Lørdagens konkurranse ble avsluttet med grillfest hvor AustAgder kokkelaug sto for maten
og to orkestre bidro til god stemning.
Vinnerne av herre – og dame
klassen fikk 10.000 kroner hver,

og det ble henholdsvis tyske Daniel Jung og Juliane Wurm, også
hun fra Tyskland.
Nå håper Bergshaven og de
øvrige entusiastene i regionen
at det er mulig å få til et innendørs klatreanlegg i Myraparken,
sammen med det øvrige idrettsanlegget.

henger fotografen som fulgte klatrerne fra oversiden.

foto: stein Harald øigård

fakta

Norwegian Rock Master
l Norwegian Rock Master ble arrangert i Skarvann
Aktivitetspark nær Øysang i Risør. Bak arrangementet sto Grimstad og Arendal Klatreklubb i samarbeid
med Mandal og Lindesnes Klatreklubb.
l Åtte nasjoner var påmeldt, med noen av de beste

klatrerne i verden både i dame – og herreklasse.
l Dette var den største klatrekonkurransen som noen gang er arrangert i Norge og Nord-Europa på en
naturlig fjellvegg med 40 meters høyde.
l Daniel Jung og Juliane Wurm ble vinnere.

FULGTE HVERANDRE: Deltakerne i herre – og kvinneklassen klatret
parallelt i den steile veggen.

