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Sagt om fremtidige penSjoniSter:

«– Vi snakker ikke om en 
eldrebølge, men om en 
ressursbølge.» 
sigrun gaard steinsøy, prosjekt-
leder kull 55

God stemning og store 
forhåpninger var 
nøkkelord i sola 
Challenge.
PhiliP Andre Bergset 
philip@solabladet.no

– Nå er vi gjennom fem poster, 
fortalte Team Roblox Moms til 
Solabladet, da de ankom posten 
ved Sola Ruinkirke.

Laget, bestående av Ulrik Fu-
glestad, Johan Fuglestad, Bente 
Salvesen, Camilla Hove-Korsmo 
og Martin Hove-Korsmo, var 
blant dem som hadde meldt seg 
på den aller første utgaven av 
Sola Challenge. 

Deres femte post for dagen var 
Ruinkirken, hvor fotooppgaven 
var å ta et brudebilde med kir-
ken i bakgrunnen. 

– Vil dere komme i bryllupet 
vårt, spurte noen utenfor Ro-
blox-laget.

Det var Team Asa, bestående 
av Audhild og Atle Sande. Og 
Team Roblox Moms var ikke 
vonde å be, og gikk straks i gang 
med å samle løv de kunne kaste 
for å feire brudeparet. Alle ble 
fornøyde med bildet, og latteren 
satt løst. 

– Stemningen er god, men vi 
er ikke så gode på quiz. Men det 
ryktes at vi er på tredje plass ak-
kurat nå, fortalte Team Roblox' 
Bente Salvesen før laget kjørte 
videre til neste post. 

Vekket  
konkurranseinstinktet
45 lag var påmeldt konkurran-
sen, som inkluderte poster fra 
Ræge kirke i sør, til Tananger og 
Sola Hundesenter i nord. Hos 
Erik Sandvold på hundesenteret 
var mange innom for å svare på 

oppgavene – og hilse på hunde-
ne. 

– Det har vært ganske mange 
innom nå, til tross for at det har 
vært litt kjipt vær innimellom. 
Her har vi hunder fra 74 til 1 kilo, 
og gjestene får lov til å hilse på, 
sier Sandvold.

Og hilse på, det gjorde folk. 
– Dette er min favorittpost. Jeg 

elsker hunder, utbrøt Askild Hel-
land Sola, som deltok med søs-
teren Oda i Team Fantastic Four. 

Fantastic Four får så vidt kjørt 
av gårde til neste post, før Sele-
klanen kjører inn på tunet. Selv 
om de synes quizen har vært tid-
vis vanskelig, synes de rebuslø-
pet har vært et flott opplegg. 

"
Det har vært 
ganske mange 
innom nå, til tross 

for at det har vært litt kjipt 
vær innimellom. Her har vi 
hunder fra 74 til 1 kilo, og 
gjestene får lov til å hilse 
på.
erik sandVold

– Ja, det er godt å komme oss 
ut litt på denne måten. Nå mer-
ker jeg at konkurranseinstinktet 
også spiller inn. Og det er mye 
bedre enn å sitte inne og se på 
iPaden, sa far og lagleder Lars 
Rune Sele, mens Emilie, Jean og 
Tobias spente setebeltene før de 
kjørte videre til sine siste poster.

Alle bildene fra fotooppgave-
ne, samt vinnerne kan du se her:

Team Asa inviterte Team Roblox  
Moms til bryllup i Ruinkirken

foto: Team Roblox Moms samarbeidet med Team ASA for å løse fotooppgaven ved Ruinkirken. begge foto: philip andre bergset

askild og oda helland sola sVarte på fotooppgaVen med sin beste 
hundeimitasjon. 


