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Politiet er blitt rusvoktere
Inngangen til helgen startet egentlig bra for politiet med
stort sett rolige forhold over hele Vest-Finnmark, med ett
unntak; politiet måtte ta seg av personer som ikke klarer å holde
styr på sitt alkoholinntak. Både i Kautokeino og Alta måtte politiet gripe inn. I Kautokeino ble en beruset kvinne i 50-årene
kjørt hjem tidlig natt til lørdag da hun var uønsket
på et lokalt utested. Rundt klokken 01.00 tok
politiet hånd om en beruset kvinne
på Kronstad.

Boreal omorganiserer selskapene
Boreal Transport vil i løpet av 2016 endre organisasjonsstruktur.
Selskapet vil gå fra dagens geografiske organisering, til en
aktivitetsbasert organisering.
Dagens tre selskaper, Boreal
Transport Nord, Boreal Transport Midt-Norge og Boreal

Transport Sør, blir gjort om til
selskaper for henholdsvis buss-,
sjø- og banedrift.
Boreal Transport Norge AS og
Boreal Travel AS vil fortsette
som egne selskap.
Samtidig fjernes «transport»
fra firmanavnene, slik at nye
selskapsnavn blir Boreal Buss
AS, Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS

og Boreal Travel AS, i tillegg til
morselskapet Boreal Norge AS.
– Endelig gjennomføring av
restruktureringen først skjer
til høsten. Den operative driften vil bli uberørt av denne
selskapsstrukturendringen,
melder konsernleder i Boreal
Transport Norge AS, Kjetil Førsvoll, i en pressemelding.

Femtenåringer tok alle
10 toppene første dagen
Etter å ha besteget Halddetoppen i hagl og snø,
var det «ingen sak» å ta
resten av toppene.
Av Kita Eilertsen
kita@altaposten.no

ALLE PÅ EN DAG:
Marianne Frisk,
Amalie Frisk-Olsen
(15) og Ilja Sundelin
Nicolaysen (15) tok
alle 10-toppersene
på lørdag. (Foto:
Marianne)

DET GODE

Hvilket formål fortjener
din stemme?
De 12 bedriftene i årets “12 rette” har donert 1.000 kroner til potten. Mediehuset Altaposten gir
5000 kroner. Så legger vi på halvparten av sms-inntektene. Stem på din favoritt nå!

Frivillighetssentralen
i Alta

Alta astma- og
allergiforening

Foreningen
Hjerterom Alta

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 1 til 2399

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 4 til 2399

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 7 til 2399

Nominert av Nornett

Brystkreftforeningen
i Alta

Nominert av Rørlegger Dan Berg AS

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 2 til 2399

Kreftavdelingen
på UNN

Nominert av GK Inneklima

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 3 til 2399

Nominert av SB2

Nominert av Nord Norsk Bygg AS

Trygg Trafikk

Jul med mening

Nominert av Bilskadesenteret AS

Nominert av Sport 1

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 5 til 2399

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 8 til 2399

Redningsselskapet

Bingisrittet sykkel

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 6 til 2399

Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 9 til 2399

Nominert av Alta Bowling

Nominert av Avvir

Det koster 5 kroner per sms. Halvparten går rett i potten til formålet med flest stemmer. Avstemningen avsluttes søndag 12. juni kl. 23.59.
Vinneren offentliggjøres i sesongens siste «12 rette» onsdag 15. juni. Følg avstemningen på altaposten.no

Mødrene er medlemmer av den
spesielle tindebestigningsklubben «71 grader nord-klubben».
De siste fem årene har de konkurrert om å ta de ti toppene
i «Alta 10-toppers» på kortest
mulig tid – med start fra åpningen på miljøuka. Klokka 01.00
hadde Marianne Frisk, Amalie
og Ilja tatt alle toppene; Bjørklitind, Haldde, Hjemmeluft,
Skoddavarre, Komsa, Raipas,
Losvarkollen, Borras Vestre, Ulvehenget og til slutt Dønnavarre.
– Det var veldig artig, og litt
spesielt for meg å få med 15-åringene. Jeg utfordret Amalie i vinter, og så fikk hun med seg sin
spreke venninne Ilja, forteller
Marianne Frisk.
Lørdag morgen klokka 08.00
startet de opp. De kjørte bil mellom toppene, og brukte bilen
som kjærkomment pause- og
spisested.
– Vi gikk til Bjørklitind i Talvik
i snøvær. Jeg tenkte at dette går
ikke, og så skal vi enda opp til
Haldde etterpå. Og det haglet
og blåste hele veien til Haldde.
Vi fikk ikke snakket så mye, men
jeg fikk oppmuntret dem med at
dette var god mental trening. Da
vi kom til toppen fikk vi nydelig
utsikt. Og da vi var kommet ned
fra Haldde tror jeg jentene følte
seg uovervinnelige. Da bestemte
vi oss for å ta alle ti toppene på
samme dag, forteller Frisk.
En lang dag og åtte fjelltopper
senere, besteg de Dønnavarre i Kviby klokka 01.00 natt til
søndag. Marianne kan fortelle
at jentene er godt trente. Begge
spiller håndball og Amalie spiller også fotball.
– Og så har de veldig godt humør og stå-på-vilje, som hjalp
godt, tror hun.
Ned fra Dønnavarre løp jentene spreke som noen fjellgeiter,
mens mamma tok det litt mer
med ro.
– Hva skal dere gjøre resten av
sommeren nå som 10-toppersene er unnagjort?
– Og så skal vi bryne oss på turene i boka «Altaturer», forteller
hun.
Nå blir det å ta toppene på nytt

igjen, med Amalies småbrødre
på 4 og 8 år.

Syklet mellom
Den andre store bragden blant
71-grader-nord-medlemmene,
var det Hilde Skaret som sto for.
Hun startet ved midnatt, og tok
også alle de ti toppene i løpet av
helga – bare med sykkel mellom.
Hun valgte å dele det opp i flere etapper, siden datteren ville
være med på noe.
– Vi la inn en grønn klasse i år,
der vi sykler mellom toppene,
forteller Hilde som tok de fem
første toppene sammen med
datteren Tuva på 13 år.
De syklet og gikk mellom
Komsa, Losvarkollen, Raipas,
Skoddavarre og Hjemmeluft.
– Det var veldig kaldt, men vi
holdt humøret oppe og Tuva
avsluttet etter dette, klokka seks
om morgenen, forteller hun.
Neste etappe ble lørdag, med
selskap av Nina Heitmann til
Dønnavarre, Ulvehenget og Borras. På Borras møttes lagene, så
det ble skikkelig konkurranse av
det hele. Halddetopen og Bjørklitind tok hun på søndag.
– Hvor sliten var du?
– Jeg skal innrømme at da jeg
var ferdig med Talvik kjente jeg
at det var tungt å holde motivasjonen oppe til å sykle hjem, sier
hun.
– Det er skikkelig morsomt
at vi har drevet på med dette i
noen år. Rakel (Hunsdal Falsen)
er et unikum som leder av klubben, og vi får diplom, selvdyrket
agurk og prosecco i premie, forteller Hilde Skaret med et smil.

SYKLET MELLOM: Hilde Skaret var ikke
snauere enn at hun også tok alle 10
toppene i løpet av det første døgnet.
Med grønn profil ble det sykkel mellom
toppene. Tuva (13) var med og henholdsvis syklet og gikk de fem første.
(Foto: Hilde)

