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250 mil skidglädje genom hela Norge
Den 5 januari 2013 står David Erixon och Niclas Bentzer redo vid Lindesnes fyr, Norges sydligaste 
punkt. Då börjar skidturen som ska ta dem genom hela Norge och den skandinaviska fjällkedjan till 
målet i Nordkap. 250 mil på skidor som beräknas ta 140 dagar.

Is i skägget, 120 kg i pulkan och ett riktigt sunkigt underställ. Där har ni konceptet för en lyckad skidtur till 
fjälls. En utmaning och ett äventyr som endast ett fåtal tappra män orkar genomlida…
Ovanstående traditionella beskrivning av en lång skidtur ser David Erixon och Niclas Bentzer inte som 
någon drömtillvaro utan förespråkar istället solgrop, apelsin och en vårporlande fjällbäck. Ambitionen är inte 
att slita maximalt och testa gränserna till det yttersta, tvärt om.

- Vi startar skidturen redan vid nyår för att ha gott om tid på oss att njuta av de vackra omgivningarna, säger 
David Erixon.

- Fast vi får nog börja med att gå till fots några dagar och dra våra pulkor på hjul, säger Niclas Bentzer. 
Snötillgången utmed kusten på Sörlandet i Norge brukar knappast inbjuda till skidåkning.

De flesta nätterna kommer att spenderas i ett tält.

- Men när chansen dyker upp att sätta guldkant på tillvaron kommer vi att ta den. Att få bo inne och kanske 
till och med ta en bastu blir en otrolig lyx, fortsätter David Erixon. 

Även om frystorkad mat kommer att utgöra en del av basfödan under turen så vill David och Niclas göra 
måltiderna till njutbara stunder. Att toppa maten med lite parmesan, soltorkade tomater och fin choklad 
förgyller deras vardag på fjället. Genom sin tur vill de inspirera andra till trevliga naturupplevelser och en 
alternativ mental inställning till långa utomhusviselser. Därför går skidturen under namnet Norge på langs – 
de Luxe

Deras vägar korsades för första gången vintern 2011 när båda skulle jobba som fjällguider åt Svenska 
Turistföreningen i Jämtlandsfjällen. Friluftsliv och skidåkning utgör gemensamma intressen. David, 
ursprungligen från Jönköping, hade redan ett par år i fjällen bakom sig på Sylarnas Fjällstation. Niclas med 
rötterna i Falun kom till Jämtlandsfjällen via en mellanlandning i Östersund och lärarjobb där.

Vintern 2010 genomförde David Erixon en 128 mil lång tur på skidor då han skidade Vita Bandet, hela den 
svenska fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset.

- Det gav mersmak och längtan efter att göra en ny tur, gärna lite längre, har successivt vuxit sig starkare, 
säger David Erixon.

I september 2012 presenterade David förslaget om att göra en långtur för Niclas.

- När förslaget kom från David tände jag till direkt. Det är verkligen inget lätt beslut att bryta upp och vara 
borta över fyra månader. Men nyfikenheten fick vinna över tryggheten, säger Niclas Bentzer.

Just nu pågår arbetet för fullt med att förberada turen. Detaljplanera rutten (kräver 117 kartor), knyta 
samarbetspartners till projektet, packa matdepåer och skicka ut längst hela rutten är några saker som görs. Att 
förberada kroppen för den stundande fysiska belastningen är också en viktig del i förberedelserna.

- Det blir många sena kvällar men det ska bli härligt att få sticka ut på tur igen, avslutar David Erixon.

Du kan följa Davids och Niclas skidtur genom den skandinaviska jällkedjan på hemsidan 
www.norgepalangsdeluxe.com 

http://www.norgepalangsdeluxe.com/


Kontaktuppgifter
Niclas Bentzer +4670-222 86 44

David Erixon +4670-639 77 24

E-post: norgepalangsdeluxe@hotmail.com

Hemsida: www.norgepalangsdeluxe.com

Bilder

Höguppplösta bilder hämtas på:
http://norgepalangsdeluxe.com/press/hogupplostabilder/

Porträtt: Niclas Bentzer 
Foto: David Erixon

Porträtt: David Erixon 
Foto: David Erixon

Norge på langs – de Luxe
Foto: David Erixon

http://norgepalangsdeluxe.com/press/hogupplostabilder/
http://www.norgepalangsdeluxe.com/
mailto:norgepalangsdeluxe@hotmail.com

	250 mil skidglädje genom hela Norge

