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100 dagar ute till fjälls

Efter 100 dagar ute till fjälls har nu David Erixon och Niclas Bentzer skidat 179 mil av de 250 
på sin resa mot Nordkap.

David Erixon och Niclas Bentzer befinner sig just nu i Ritsem, som ligger i höjd med Gällivare. 
Turen har nu gått in på Svensk mark då de norska fjordlandskapet gör terrängen svårframkomlig på 
den sidan gränsen. Klassiska svenska fjällområden som Padjelanta och Stora Sjöfallet får de båda 
kamraterna nu uppleva. Sareks höga toppar har också skymtats på håll.

Härifrån fortsätter nu skidandet upp till Abisko delvis längs den klassiska Kungsleden och sedan 
åter in i Norge. 

Den senaste tiden har bjudit på allt ifrån kraftiga snöfall, starka vindar och strålande sol. 

- Det har verkligen varit aprilväder. Ibland alla olika vädertyper på samma dag, ja ibland inom 
samma timme, säger Niclas Bentzer. 

Vid ett tillfälle var vädret så dåligt med kraftig nederbörd och vind att det blev svårt att orientera sig 
fram.

- Vi rörde oss i dålig sikt och hamnade fel på ett ställe. Det hade kunnat bli rejält fel men vi insåg 
ganska snabbt vårt misstag och kunde korrigera, fortsätter Niclas Bentzer. 

Men de flesta dagarna har det varit viktigare att prioritera solkräm och solglasögon än vindtät jacka 
och mössa. 

Efter att ha spenderat så mycket tid tillsammans upplever de båda kamraterna att de lärt känna 
varandra ganska väl och att det sociala samspelet fungerar bra. 

- Vi har inte haft några handgemäng utan kommer väldigt bra överens. Men visst, ibland kan det gå 
flera timmar utan att vi behöver prata med varandra, säger David Erixon.

Just det sociala samspelet diskuterades mycket innan avfärden för att försöka säkerställa att det inte 
skulle bli ett problem under turen. Något som verkar gett resultat. 



Nu återstår cirka 80 mil och 40 dagar av den långa skidresan innan målet nås i Nordkap. 

- Men vi ser det snarare som att målet är att vara ute. Väl i Nordkap är det tyvärr över. Så det är 
faktiskt med blandade känslor vi närmar oss, säger David Erixon.

Fast det återstår som sagt 80 mil och för de flesta är det än väldigt lång tur. 

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

http://www.norgepalangsdeluxe.com/
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