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Ett paradis
för skidåkning
och köttälskare
KARLSKOGA

35 länder, 70 skidområden. Jan Remmelg, Joakim Käller och Rickard
Ekman har hunnit en bra
bit på sin långa skidresa
som Kuriren tidigare skrivit om. Den senaste rapporten från deras resa
kom i veckan och då hade
killarna även hunnit avverka Chile, Argentina och
Bolivia.
Chile är landet som överträffar killarnas förväntningar. Kraftigt snöfall ena dagen
och klarblå himmel med sol
nästa dag ihop med svävande
kondorer, annorlunda kultur,
vänliga människor ger en bra
upplevelse, enligt killarna,
som fortsätter sin jordenruntresa.
Grabbarna har mailat
hem och berättar att deras
första stopp var Portillo som
ligger 150 kilometer från
Santiago. Portillo består av
ett enda stort hotell med ett
litet annex och det var i annexet som Janne, Joakim och
Rickard bodde.
I sin reserapport berättar
de att vintern, som brukar
starta i Sydamerika, är fantastisk.
– Om det är så här bra
vinter här, så måste det bli en
kanonvinter i resten av världen också, informerar de.
Tipset grabbarna har att
ge till alla som funderar på
att åka till Chile för att utöva
utförsåkning är att ta med en
ficklampa, samt att man bör
vara hyfsat vältränad då ski-

dområdena är både större
och brantare än vad de räknat med.
Köttälskarnas paradis
Efter Chile fortsatte resan
till Argentina, där Sydamerikas bästa skidåkning garanteras.
Förutom fantastisk utförsåkning lyckades grabbarna
även sätta i sig vad de kallar
de största och bästa köttbitarna.
– Det handlar mest om
fotboll i Argentina och Maradona är mycket större än vad
någon utanför Argentina kan
ana, förmodligen större än
gud själv, skriver Jan Remmelg, som även meddelar att
Argentina inte är ett land för
vegetarianer, utan snarare ett
paradis för köttälskare.
Efter att ha lämnat Chile
korsades Magellans sund
och grabbarna tog sig in i Tierra del Fuego (Eldslandet).
Målet var Ushuaia och skidåkningen i Cerro Castor.
Cyklade på Dödens väg
Eftersom en stor del av
grejen för grabbarna är att
hitta nya adrenalinkickar
passar de även på att utöva
andra extremsporter på sin
resa.
Direkt från skidåkningen
till extrem mountainbikeåkning nedför världens mest
farliga väg - Dödens Väg. Vägen har tills för ett år sedan
använts för all trafik mellan
de lägre delarna av Bolivia
upp till La Paz och resten av
de högre delarna. I själva

verket är det en brant slingrande grusväg med stup på
mellan 800-1000 meter (utan
vägräcken) och med plats bara för en bil.
Mer än 100 lastbilar och
bussar använde vägen dagligen när den var i bruk.
Antalet olyckor och dödsfall på vägen är det högsta i
världen.
– Det är en extrem farlig
väg och vi såg (en timme efter det att det hänt) en olycka
med en bil som kört ned för
ett flera hundra meter brant
stup.
Killarnas mountainbiketur startade på 5 000 meters
höjd och slutade nere i
djungeln på 1 000 meter – 4
000 vertikal meter!
– Enorm känsla att susa
nedför den smala grusvägen
med en snabbt skiftande vegetation och temperatur
samt en fantastisk utsikt.
Dags för semester
Killarnas berättelse är
lång, efter allt de hunnit uppleva. Mer kommer dock i senare avsnitt. Men nu är det
dags för 2,5 månads semester
från skidåkningen.
Grabbarna kommer att ta
sig med buss genom västra
Sydamerika och vidare genom Centralamerika vidare
till Los Angeles. Skidåkningen räknar man med kommer
ta fart i början av december,
då de räknar med att första
nedfarten blir i Taos, New
Mexico.

BOCCIA
Träning den 2, 3, 9, 10 okt

TAG FLYGCERTIFIKAT

Kl.13.00-16.00
på Skrantahuset

Information om utbildning till
”Privatflygcertifikat” (PPL)

KARLSKOGA

söndagen den 30 september kl 18.00
på Karlskoga Motorflygklubb, Hangarvägen 3A.
Vid frågor: Var god ring skolchefen
Göran Brask 0703-444 509.
Vi bjuder på fika. VÄLKOMMEN!

Lunchguiden
Se även vår hemsida • www.karlskoga-kuriren.se

LÖRDAG
Tel 0586-72 87 54. Fax 0586-72 81 54
KARLSKOGA

ANNONSERA
Lörd & sönd

Helgmeny
mellan kl 12 och 14.30
Tipsa Kuriren

!

redaktionen@karlskoga-kuriren.se

HÄR
RING

Även à la carte.
Gratis dessert hela veckan!
golfrestaurangenv@telia.com
www.golfrestaurangen.com

KARLSKOGA
0586-363 90

Dags att rusta båten?
Under perioden oktober - februari tar Mervi
emot specialbeställningar för sömnad av
båtkapell, båtdynor med mera.

Tel: 0586-499 70 • www.kd-s olskydd.se

MARIE STJERNKVIST

Bröstcancerföreningen i Örebro län och Patientföreningen T-Pro,
föreningen för prostatacancerpatienter inbjuder till

Temakväll
Bröstcancer och Prostatacancer
likheter – olikheter
Onsdag 3 oktober kl. 18.00–20.00
Föreläsningssalen, Karlskoga lasarett, 1 tr.
föreläsare: Överläkare Bengt Johansson, Onkologkliniken Universitetssjukhuset, Örebro

Lätt förtäring serveras i pausen

Förutom fantastisk utförsåkning lyckades grabbarna även sätta i sig vad de kallar de största och bästa
köttbitarna.

www.cancer.nu

• www.sanofi-aventis.se
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Fri entré
Arrangör: Bröstcancerföreningen i Örebro län, Patientföreningen T-Pro och Karlskoga lasarett
Mötet genomförs i samarbete med AstraZeneca Sverige och sanofi-aventis

