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Femundløpet 2019     VeterAn brennodden Forteller     robert sørlie: For mye regler og FormAliteter ?

tilbAKe: Etter operasjonen har en av nestorene innen hundekjøring fått gleden tilbake. Han har akkurat fylt 70 år og er i bedre form enn noensinne. Alle foto: Morten Haugseggen

Han har vært så dårlig 
at han har krøpet 
rundt på sjekkpun-
kene Levajok og Søv-
ollen. Nå er han til-
bake med seier i Gaus-
dal maraton. Hjerteo-
perasjonen har endret 
livet fullstendig for 
Kjell Brennodden.

De fleste som har sett et hunde-
spann live kjenner også til Kjell 
Brennodden, en av nestorene i 
norsk hundekjøring. Nevnes 
ofte i samme åndedrag og med 
like stor respekt som Robert 
Sørli, kun forbigått av Gunnar 
Kaasen. Mange kjenner han 
også som medmenneske, han 
som tar hånd om de som har 
det vanskelig, blant annet ved å 
la dem kjøre Femundløpet.

Verre og verre
På en onsdag formiddag er alt 
stille og rolig på Frankmoen, 
rett i utkanten av Grimsbu. 
Noen av elevene der gjennom-
fører den siste veterinærsjek-

ken før Femundløpet. Familien 
Brennodden gjør seg klare for 
dagens treningstur, for ute er 
det minus 20 og delvis oversky-
et. Perfekt vær for hundekjø-
ring. Kjell tar seg tid til et kort 
intervju og en kjapp lunch, så 
blir han vanskelig å få kontakt 
med. Denne gang er det heldig-
vis bare fokuset som flyttes til 
hundene. Før var sløvheten 
forårsaket av noe mye mer al-
vorlig.

- Jeg har hele tiden trodd at 
jeg har hatt lungebesvær, for 
det var det jeg fikk beskjed om 
fra legene, sier han.

Han merket det for noen år 
siden. Han ble mer tungpustet 
og klarte knapt gå opp bakken 
bak huset sammen med hval-
pene.

- På sjekkpunkt Levajok un-
der Finnmarksløpet 2015 måtte 
jeg krype rundt for å gi hunde-
ne stell, sier han mens han kik-
ker ned på hendene.

Senere måtte han ha hjelp for 
å komme seg til sjekkpunkt 
Søvollen under Femundløpet. 
Vel fremme måtte han igjen 
krype for å gi hundene stell.

- Det ble bare verre og verre. 
Forrige vinter var et sant helve-

te. Da så livet egentlig ganske 
dystert ut. Jeg så for meg ei 
framtid med oksygentank, sier 
Brennodden alvorlig.

Fra den perioden husker han 
spesielt én tur sammen med 
elevene ved Frankmotunet. De 
skulle opp på Storhøe nord for 
Folldal sentrum, en tur han har 
gått mange ganger tidligere. 
Denne gangen kom han bare til 
Gråhøe, en av fortoppene.

- Vanligvis er det en enkelt 
tur, for jeg har brukt å være i 
god form. Den gangen klarte jeg 
såvidt å krype opp til den første 
toppen. Der tok jeg en selfie. 
Jeg trodde faktisk det kom til å 
bli mitt siste bilde, sier han.

Så kom smellen!

smell og operasjon
Han skulle bare løpe fra tunet 
opp til varmebua ved hunde-
gården da det smalt.

- Det sa pang i brystet og jeg 
ble ganske dårlig. Så bar det rett 
til legen og videre med ambu-
lanse til Tynset.

Deretter ventet en full by-
passoperasjon med åpen bryst-
kasse. Legene tok årer fra beina 
og satte inn rundt hjertet.

- Én måned etter operasjonen 

stod han på sleden. Etter fire 
måneder vant han Gausdal ma-
raton, sier sønnen Ola, tydelig 
stolt over farens prestasjon.

- Noe av grunnen var opptre-
ningen på Røros. Den var veldig 
bra. Veldig seriøst og bra opp-
legg, sier Kjell.

Sluttesten på Røros gav han 
toppscore. Veldig bra O2-opp-
tak, sa legen.

- Grunnen var at jeg var i et 
konstant høydeopphold med 
for lite oksygen, forklarer Kjell 
mens han ler.

Ifølge sønnen har han kjørt 
vanvittig med hund etter opp-
holdet på Røros. Så å si hver 
dag.

- Jeg kunne ikke startet i Fe-
mundløpet uten innsatsen han 
har lagt ned, sier sønnen.

nytt liv
At operasjonen har gitt han nytt 
liv er lett å se når han forteller 
historier fra løpene han har del-
tatt i de siste årene.

- I 2016 hadde jeg nok et hjer-
teinfarkt oppe i fjellet. Det 
smalt til i brystet den gangen 
også. Slutten på Finnmark 2015 
husker jeg ikke, sier Kjell lav-
mælt.

- La det en demper på lysten 
til å kjøre hund?

- Jeg hadde lyst, men det 
gjorde vondt å kjøre, svarer 
han.

- Nå har jeg lyst igjen, nå er 
det moro, fortsetter han.

Det er den gleden elevene 
ved Frankmotunet har nytt 
godt av i form av eventyret Fe-
mundløpet.

- Vi har hatt med spann i Fe-
mundløpet helt siden vi starte 
her på Frankmotunet. Det har 
vært en sentral del av opplærin-
gen, sier han.

Ifølge Kjell er det mange som 
undrer seg over hvordan eleve-
ne greier turen, som han selv 
karakteriserer som et galskaps-
prosjekt.

- Det er ikke så rart, for eleve-
ne våre er vant til å være ute i 
hardt vær. På mange måter, sier 
han.

Han fortsetter med å under-
streke hvor tøft det er å gjen-
nomføre.

- Første gang jeg kjørte tenkte 
jeg at dette gidder jeg faen meg 
ikke! Jeg har gått fem mil på ski, 
og det er ingenting i forhold til 
Femundløpet, sier Kjell.

Han mener at det verste er 

Kjell Brennodden var så dårlig at han krøp rundt på sjekkpunktene. Så ble det hjerteoperasjon
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søvnmangelen i kombinasjon 
med all mørkekjøringen.

- Jeg har sett veldig mye 
spennende både i Finnmark og 
under Femundløpet. En gang 
kjørte jeg gjennom 15 stakitt-
gjerder midt oppe på fjellet. En 
annen gang fikk én av hundene 
ordentlig fint gevir, sier Kjell og 
ler hjertelig.

- Jeg har hatt seks oransje el-
ger etter spannet, skyter Ola 
inn.

- En gang stod jeg over én 
time og sov i bøyla med span-
net i grøfta, fortsetter Kjell.

Søvnmangelen er det ikke 
noe å gjøre med, men etter ope-
rasjonen har familien fått mer 
kontakt med Kjell.

- Vi som er rundt merker at 
han er mer på. Før gikk han 
rundt i svime, sier Ola.

Kjell er ikke helt enig og det 
diskuteres heftig et par minut-
ter før han kommer med den 
endelige konklusjonen.

- Jeg føler jeg har fått tilbake 
livet!

Morten Haugseggen 
morten.haugseggen@amedia.no

smellen: Kjell forteller om hvordan hjerteproblemene har 
påvirket livet og den store endringen etter operasjonen. Han klarer 
ikke å sitte lenge rolig i sofaen, for været denne dagen er perfekt 
for hundekjøring. Han og sønnen må ut og kjøre. (Foto: Morten 
Haugseggen)

Kjell Brennodden var så dårlig at han krøp rundt på sjekkpunktene. Så ble det hjerteoperasjon

- Jeg har fått tilbake livet!

femUndløpet: Både Ronny Frisvoll og «Spirit» skal delta i 
Femundløpet. Kjell er med på veterinærsjekken og hører med kjørerne 
hvordan de ligger an i forberedelsene. (Foto: Morten Haugseggen)

Robert Sørlie er 
fortsatt å regne som 
landets beste hunde-
kjører. Han har holdt 
på fremst i alle løp 
han har stilt i like 
lenge.  På denne tide 
har han sett en vold-
som utvikling i lang-
distanse hundekjø-
ring. 

mye er bedre, men...
Mye er veldig mye bedre, 
mens andre deler av sporten 
mener Sørlie ikke er til det bes-
te.

Det er til Arbeidets Rett Fe-
mundløpskongen Robert Sør-

lie forteller litt om hvordan det 
var «i gamle dager». 

Se og hør hele intervjuet 
med Sørlie i programmet som 
ble spilt inn rett før årets Fe-
mundløp ligger på retten.no

skjemavelde
Om utviklingen i langdistanse 
hundekjøring, sier han at det 
er mye som er profesjonali-
sert. 

- Men vi har også fått et skje-
mavelde. Alle skal ha ryggen 
fri, som for eksempel Matilsy-
net og arrangører. Skjemavel-
de er enormt og det er ikke 
bare å kjøre hund lenger, sier 
Sørlie.

legger for mye bånd på 
kjørerne
Han presiserer at sjekk av hun-
der er bra, men føler litt at mye 
går noe utenfor hele ideen 
med langdistanse hundekjø-
ring hvor ivaretakelsen er av 
seg sjøl og sine hunder er sen-
tralt.

- Jeg er litt redd for at man 
legger for mye bånd på oss og 
synes vi er litt i nærheten av 
det nå. En obligatorisk hvile 
mot slutten av løpet er greit, 
sier Sørlie.

Se videointervjuer, bilder 
og mye mer om Femundløpet 
på retten.no

CHristian søberg 
christian.soberg@retten.no

- skjemavelde kan 
skade sporten

på stArt: Robert Sørlie på startstrek i Femundløpet 2019. Foto: Marit Skancke Langen
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Han har vært så dårlig at han har krøpet rundt på
sjekkpunkene Levajok og Søvollen. Nå er han tilbake
med seier i Gausdal maraton. Hjerteoperasjonen har
endret livet fullstendig for Kjell Brennodden.

De fleste som har sett et hundespann live kjenner også
til Kjell Brennodden, en av nestorene i norsk
hundekjøring. Nevnes ofte i samme åndedrag og med
like stor respekt som Robert Sørli, kun forbigått av
Gunnar Kaasen. Mange kjenner han også som
medmenneske, han som tar hånd om de som har det
vanskelig, blant annet ved å la dem kjøre Femundløpet.

Verre og verre
På en onsdag formiddag er alt stille og rolig på
Frankmoen, rett i utkanten av Grimsbu. Noen av
elevene der gjennomfører den siste veterinærsjekken
før Femundløpet. Familien Brennodden gjør seg klare
for dagens treningstur, for ute er det minus 20 og
delvis overskyet. Perfekt vær for hundekjøring. Kjell tar
seg tid til et kort intervju og en kjapp lunch, så blir han
vanskelig å få kontakt med. Denne gang er det
heldigvis bare fokuset som flyttes til hundene. Før var
sløvheten forårsaket av noe mye mer alvorlig.
- Jeg har hele tiden trodd at jeg har hatt lungebesvær,
for det var det jeg fikk beskjed om fra legene, sier han.
Han merket det for noen år siden. Han ble mer
tungpustet og klarte knapt gå opp bakken bak huset
sammen med hvalpene.
- På sjekkpunkt Levajok under Finnmarksløpet 2015
måtte jeg krype rundt for å gi hundene stell, sier han
mens han kikker ned på hendene.
Senere måtte han ha hjelp for å komme seg til
sjekkpunkt Søvollen under Femundløpet. Vel fremme
måtte han igjen krype for å gi hundene stell.
- Det ble bare verre og verre. Forrige vinter var et sant
helvete. Da så livet egentlig ganske dystert ut. Jeg så
for meg ei framtid med oksygentank, sier Brennodden
alvorlig.
Fra den perioden husker han spesielt én tur sammen
med elevene ved Frankmotunet. De skulle opp på
Storhøe nord for Folldal sentrum, en tur han har gått

mange ganger tidligere. Denne gangen kom han bare
til Gråhøe, en av fortoppene.
- Vanligvis er det en enkelt tur, for jeg har brukt å være i
god form. Den gangen klarte jeg såvidt å krype opp til
den første toppen. Der tok jeg en selfie. Jeg trodde
faktisk det kom til å bli mitt siste bilde, sier han.
Så kom smellen!

Smell og operasjon
Han skulle bare løpe fra tunet opp til varmebua ved
hundegården da det smalt.
- Det sa pang i brystet og jeg ble ganske dårlig. Så bar
det rett til legen og videre med ambulanse til Tynset.
Deretter ventet en full bypassoperasjon med åpen
brystkasse. Legene tok årer fra beina og satte inn rundt
hjertet.
- Én måned etter operasjonen stod han på sleden. Etter
fire måneder vant han Gausdal maraton, sier sønnen
Ola, tydelig stolt over farens prestasjon.
- Noe av grunnen var opptreningen på Røros. Den var
veldig bra. Veldig seriøst og bra opplegg, sier Kjell.
Sluttesten på Røros gav han toppscore. Veldig bra O2-
opptak, sa legen.
- Grunnen var at jeg var i et konstant høydeopphold
med for lite oksygen, forklarer Kjell mens han ler.
Ifølge sønnen har han kjørt vanvittig med hund etter
oppholdet på Røros. Så å si hver dag.
- Jeg kunne ikke startet i Femundløpet uten innsatsen
han har lagt ned, sier sønnen.
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Nytt liv
At operasjonen har gitt han nytt liv er lett å se når han
forteller historier fra løpene han har deltatt i de siste
årene.
- I 2016 hadde jeg nok et hjerteinfarkt oppe i fjellet. Det
smalt til i brystet den gangen også. Slutten på
Finnmark 2015 husker jeg ikke, sier Kjell lavmælt.
- La det en demper på lysten til å kjøre hund?
- Jeg hadde lyst, men det gjorde vondt å kjøre, svarer
han.
- Nå har jeg lyst igjen, nå er det moro, fortsetter han.
Det er den gleden elevene ved Frankmotunet har nytt
godt av i form av eventyret Femundløpet.
- Vi har hatt med spann i Femundløpet helt siden vi
starte her på Frankmotunet. Det har vært en sentral del
av opplæringen, sier han.
Ifølge Kjell er det mange som undrer seg over hvordan
elevene greier turen, som han selv karakteriserer som
et galskapsprosjekt.
- Det er ikke så rart, for elevene våre er vant til å være
ute i hardt vær. På mange måter, sier han.
Han fortsetter med å understreke hvor tøft det er å
gjennomføre.
- Første gang jeg kjørte tenkte jeg at dette gidder jeg
faen meg ikke! Jeg har gått fem mil på ski, og det er
ingenting i forhold til Femundløpet, sier Kjell.
Han mener at det verste er søvnmangelen i
kombinasjon med all mørkekjøringen.
- Jeg har sett veldig mye spennende både i Finnmark
og under Femundløpet. En gang kjørte jeg gjennom 15
stakittgjerder midt oppe på fjellet. En annen gang fikk
én av hundene ordentlig fint gevir, sier Kjell og ler
hjertelig.
- Jeg har hatt seks oransje elger etter spannet, skyter
Ola inn.
- En gang stod jeg over én time og sov i bøyla med
spannet i grøfta, fortsetter Kjell.
Søvnmangelen er det ikke noe å gjøre med, men etter
operasjonen har familien fått mer kontakt med Kjell.
- Vi som er rundt merker at han er mer på. Før gikk han
rundt i svime, sier Ola.
Kjell er ikke helt enig og det diskuteres heftig et par
minutter før han kommer med den endelige
konklusjonen.
- Jeg føler jeg har fått tilbake livet!

FEMUNDLØPET 2019 VETERAN BRENNODDEN
FORTELLER ROBERT SØRLIE: FOR MYE REGLER OG
FORMALITETER ?
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