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Vasaloppet nästa

På sin skidtur genom hela Norge har David Erixon och Niclas Bentzer passerat de klassiska norska 
fjällområdena Jotunheimen och Rondane. De har tillryggalagt 77 mil under sina 47 dagar på tur och 
nästa anhalt är Vasaloppet!

Som av en händelse har vi planerat in tre vilodagar runt första söndagen i mars, säger David Erixon med ett 
finurligt leende. 

David Erixon är en erfaren vasaloppsåkare som vid det här laget hunnit med 14 Vasalopp i följd och att nu 
bryta den sviten verkar inte vara aktuellt.

Det är många saker jag tvingas avstå under den här turen men jag vill verkligen inte missa Vasaloppet. Det är 
en fantastisk upplevelse och en årligt återkommande höjdpunkt som jag absolut inte vill hoppa över, säger 
David Erixon.

Niclas Bentzer ska också följa med till Vasaloppet men han kommer inte att åka de nio milen mellan Sälen 
och Mora.

Jag kommer att sköta markservicen och heja på David längs med vägen, säger Niclas Bentzer. Jag har inte 
åkt Vasaloppet tidigare och skulle vilja ha mer stakträning i kroppen innan jag kör första gången.

"Vilodagar" kanske är att överdriva, säger David Erixon. Men det är i alla fall pulkafria dagar och jag ser 
verkligen fram emot att få åka med lätt utrustning i snabba spår. Att lite nervös få stå på startlinjen 
tillsammans med 15 000 andra människor är en speciell upplevelse. För att inte tala om känslan i kroppen på 
upploppet efter 90 avverkade kilometrar, den är mäktig och rörande.

Lördagen den 2:e mars blir David och Niclas hämtade i Tröndelag och den 5:e mars börjar de åter skida  mot 
Nordkap. Då ska de passera väster om Sylmassivet på väg till sin nästa depå som är placerad i Meråker.

Vill du följa David Erixons framfart i Vasloppsspåret är det bara att hålla utkik efter nummerlapp 1111 och en 
blå IF Hallbydress. Vill du följa turen längs med den skandinavisksa fjällkedjan görs det på
 www.norgepalangsdeluxe.com 
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