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Idag går startskottet för en 250 mil lång skidtur genom Norge
Idag den 5 januari startar David Erixon och Niclas Bentzer sin 250 mil långa skidtur från Lindesnes fyr, Norges 
sydligaste punkt. Om 140 dagar beräknas de anlända till Nordkap efter att ha passerat hela den skandinaviska 
fjällkedjan.

Efter en fyra månader lång period av förberedelser ska David Erixon från Jönköping och Niclas Bentzer från Falun nu 
påbörja sin långa skidtur.

- Arbetet med alla förberedleser har varit intensivt och krävande. Men samtidigt otroligt stimulerande och utvecklande, 
säger David Erixon.

Planeringen har bland annat handlat om att skapa kontakter med viktiga samarbetspartners, planera rutten, 
marknadsföring av turen och att packa och skicka ut de elva matdepåer som ska hämtas upp på vägen från Lindesnes fyr 
till Nordkap. Att förbereda kroppen för den fysiska ansträngningen har också varit en viktig del av förberedelserna. 

- Men nu ska det bli fantastiskt skönt att få lämna planeringsfasen och påbörja genomförandefasen. Vi längtar verkligen 
ut till fjället, fortsätter David Erixon. 

Vid Lindesnes fyr är det för dagen 5 plusgrader, vågor som slår mot klipporna och snön lyser med sin frånvaro.

- Sörlandet i Norge inbjuder sällan till skidåkning och vi räknar med att få promenera de första 12 milen. Därför har vi 
byggt en hjulkonstruktion som gör det möjligt för oss att dra pulkorna även om det inte finns någon snö, säger David 
Erixon.

Hårt väder kan komma att bjuda på stora utmaningar under turen. David och Niclas känner sig dock väl rustade för att 
hantera yttre förutsättningar med kunskap och rätt utrustning. Själva ser de det mentala som den största utmaningen och 
att få den sociala samvaron att fungera på två kvadratmeter under nästan fem månader. 

- Vi kommer under turen att leva tätare inpå varandra än vad de flesta gifta par normalt gör. Men vi känner varandra väl 
och har samtalat mycket om hur vi ska bemöta varandra de stunder då turandet känns motigt. Det viktigaste är att aldrig 
starta en diskussion när någon är blöt, kall eller hungrig, säger Niclas Bentzer.

De flesta av de 140 nätterna kommer att spenderas i tält. 

- Men får vi chans att sätta guldkant på tillvaron kommer vi att ta den. Att få bo inne och kanske till och med få ta en 
bastu blir en otrolig lyx, säger Niclas Bentzer. 

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.

Både David och Niclas har en bakgrund som fjällguider då de jobbat åt Svenska Turistföreningen i Jämtlandsfjällen. 
Det var också där som deras vägar korsades för första gången. 

- Många undrar varför vi vill göra den här turen. Svaret är enkelt; för att vi verkligen gillar att vara ute och att åka 
skidor. Kan vi inspirera andra till att vilja njuta av naturen så är det ett stort plus. Man behöver inte åka 250 mil på 
skidor. Det räcker ofta med att resa sig ur soffan, öppna dörren och gå ut, avslutar Niclas Bentzer.

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

http://www.norgepalangsdeluxe.com/
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