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Norge på langs - de Luxe har nu nått Treriksröset.

Av de ursprungliga 250 milen återstår nu mindre 40 mil till slutdestinationen i Nordkap. 
David Erixon och Niclas Bentzer är nu inne i slutfasen på skidturen längs med hela den 
skandinaviska fjällkedjan. 

- Treriksröset är en milstolpe på turen. En speciell plats. Längre norrut än så här kommer man ju 
inte i Sverige, säger Niclas Bentzer.

I stora delar av landet rapporteras om vårtecken i form av utslagna björkar och tussilago i 
dikeskanterna. Även i norra Skandinavien märks våren tydligt.

- Det är nästan ljust dygnet runt och värmen på dagarna gör att snön tappar sin bärighet och det blir 
svårt att ta sig fram, säger David Erixon.

För att underlätta skidandet har dom därför de senaste dagarna vänt helt på dygnet. 

- Vi skidar på nätterna då minusgraderna förvandlar den blöta snön till hård skare vilket går utmärkt 
att åka skidor på, fortsätter David Erixon. 

Även djurlivet skvallrar om att våren är på gång. Renarna har hittat upp till sina kalvningsområden 
på kalfjället. Denna period är renarna extra känsliga för störningar. Därför måste extra stor hänsyn 
visas för att inte skrämma djuren. Ibland kan det bli långa omvägar runt renarna eller helt enkelt 
bara att vänta ut dem. 

- Även riporna har fullt upp med sitt kärleksliv och ibland blir det till och med svårt att sova för att 
dom för sådant liv, säger Niclas Bentzer.

Närmast går turen vidare i östlig riktning mot Kilpisjärvi och därifrån vidare genom norra Finland 
till Kautokeino. Totalt räknar David Erixon och Niclas Bentzer med att vara ute på tur i ytterligare 
24 dagar. 

- Det är inte utan att vi börjar känna att turen lider mot sitt slut. Men vi ska njuta vidare av 
vårvintern i nästan 30 dagar till, avslutar Niclas Bentzer.

Du kan följa resan på www.norgepalangsdeluxe.com

http://www.norgepalangsdeluxe.com/
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