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Norge på langs – de Luxe firar påsk i Hattfjelldal

Turen genom Norge går vidare. David Erixon och Niclas Bentzer har nu skidat 138 mil av de 
beräknade 250. 

Skidturen från Norges sydpunkt, Lindesnes fyr, till Nordkap går vidare genom den skandinaviska 
fjällkedjan. En avstickare till Sverige och Vasaloppet har klarats av där David Erixon skidade de nio 
milen från Berga by till målet i Mora för 15:e året i rad.
- Jag kände mig stark i benen men hade tyvärr inte så mycket stakträning i armarna inför loppet, 
säger David Erixon.

David Erixon åkte Vasaloppet på 5:29:11 och placerade sig som åkare 1581. Han åkte därmed lite 
långsammare än han brukar men säger sig ändå vara nöjd.

Påsken firas i närheten av Hattfjelldal som ligger i höjd med Luleå.
- Vi satsar på klassiskt firande med ägg, rödbetssallad och prinskorv. Självklart kommer vi att 
dekorera tältet med tillhörande påskris för att komma i rätt stämning, säger Niclas Bentzer.

Killarna har passerat genom området Trøndelag. Där är skidåkning viktigt. Namn som Northug, 
Johaug och Bjørgen kommer alla därifrån. 
- Vi har träffat mycket trevligt folk under turen. Men i Trøndelag verkar skidor väcka extra mycket 
känslor. Vi får massa positiva kommentarer och det vi gör mottas med stor respekt, säger David 
Erixon.

Vidare kommer turen i början av april att gå in i Sverige. Då väntar Padjelantaleden och klassiska 
Kungsleden till Abisko. 
- Vi väljer att gå in i Sverige då Norge blir väldigt smalt och fjordarna går nästan helt in till gränsen. 
Blir väldigt kuperat annars, säger David Erixon. 

Turen har pågått i över 80 dagar och 60 återstår innan Nordkap. 
- Vi försöker njuta varje dag och det är fantastiskt att vi faktiskt har så många dagar kvar att få göra 
det på. Det är ju nu som den absolut bästa delen av vintern startar, avslutar Niclas Bentzer. 

Du kan följa den fortsatta resan på www.norgepalangsdeluxe.com

http://www.norgepalangsdeluxe.com/


Kontaktuppgifter
Niclas Bentzer +46 70-222 86 44 +47 981 91 068

David Erixon +46 70-639 77 24 +47 981 91 068

E-post: norgepalangsdeluxe@hotmail.com

Hemsida: www.norgepalangsdeluxe.com

Bilder

Fler höguppplösta pressbilder samt ovanstående finns att hämta på:
http://norgepalangsdeluxe.com/press/hogupplostbilder/

David Erixon i vasaloppsspåret Foto:  
Niclas Bentzer

På snabbvisit i Sverige Foto: David  
Erixon

Vinden mejslar ut fjället Foto: David  
Erixon Fjällräven Akka i norrsken 

Foto: David Erixon

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

	Norge på langs – de Luxe firar påsk i Hattfjelldal

