
2013-05-24
Pressmeddelande
För omgående publicering

Framme på Nordkap
Skidturen som startade den 5 januari från Norges sydspets har torsdagen den 23 maj klockan 13.00, 
139 dagar och 250 mil senare, nått ändstationen på Nordkap. 

Men egentligen påbörjades turen redan i september 2012. Då tog David Erixon och Niclas Bentzer 
beslutet att genomföra den långa skidturen genom hela den Skandinaviska fjällkedjan. Från 
Lindesnes fyr, Norges sydspets, till Nordkap i norr. Under den fyra månader långa planeringsfasen 
arbetades det bland annat med att knyta samarbetspartners till projektet, planera rutten och 
förbereda kroppen fysiskt.

- Vad vi känner till är detta troligen den längsta skidtur genomförd av två svenskar för egen maskin. 
En tur till Sydpolen är ofta hälften så lång i både tid och sträcka, säger Niclas Bentzer. 

Under turen har David Erixon och Niclas Bentzer skidat i såväl Norge som Sverige och Finland på 
färden från syd till nord. Kända fjällområden som Hardangervidda och Rondane har passerats i 
Norge, Padjelantaleden och Kungsleden i Sverige och Halti i Finland. Men även mindre kända 
områden har det stiftats bekantskap med.

- Setesdalsheiene i södra Norge är en riktig pärla. Børgefjell som är gränsfjäll i norra Jämtland 
erbjuder mäktiga fjälltoppar, storslagna vyer och ett rikt djurliv, säger David Erixon.

Dagarna på turen har flutit på bra. Allvarliga skador och sjukdomar har undsluppits. Vädret och 
terrängen har bjudit på stora utmaningar men även varit en källa till njutning. Vissa dagar har det 
varit nästa konstant uppförsbacke, ibland i kombination med mycket lössnö. Då är det tungt att ta 
sig fram med den 55 kilo tunga pulkan. Temperaturen har under perioder legat på stabila -25 grader 
med lägsta notering på -33 grader. 

- Visst är det ibland kallt och fysiskt ansträngande. Inte alltid njutbart för stunden, men att njuta 
framför brasan är extra skönt en sådan kväll. Dessutom gör kontrasten till den tidiga vinterns 
kärvhet att den värmande solen på vårvintern och dess lättskidade skarföre uppskattas så otroligt 
mycket mer, säger David Erixon. 

Konceptet under turen har varit livsnjutning och skidglädje. Själva målet har egentligen varit att få 
vara ute och uppleva fjället under hela vintern. Att göra en tur från punkt A till punkt B är mer en 
metod för att nå målet. Men nu har turen Norge på langs - de Luxe nått slutdestinationen Nordkap. 



- Det är en blandning av flera känslor. Stolthet över att ha rott projektet i land och att vi genomfört 
turen på det sätt vi ville. Med naturupplevelser och skidglädje i fokus. Jag känner glädje över att få 
träffa nära och kära igen men också en tomhet över att turen är slut. Men våren är på väg och snön 
smälter så det känns ändå naturligt att sluta nu, säger Niclas Bentzer.

Trots att David Erixon och Niclas Bentzer precis avslutat sin långa tur, Norge på langs - de Luxe, 
har de inte tröttnat på vinter och skidåkning. 

- Att vara ute på långa skidturer är ett liv som tilltalar oss. Det har funnits många timmar att fundera 
kring nya turer senaste tiden. Så det blir säkert nya projekt framöver, avslutar David Erixon. 

Återstår att se vad David Erixon och Niclas Bentzer ger sig ut på för skidturer i framtiden alltså. 

Följ turen på: www.norgepalangsdeluxe.com
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