JORDEN RUNT

Jocke kör puder i Portillo.

The Verticals

ÄR I SYDAMERIKA
Jan Remmelg, Richard Ekman och Jocke

Käller tar med sig skidorna runt jorden. Sedan
maj har de avverkat 12 länder och 20 skidorter.
Efter en blöt inledning på expeditionen
(regn i Sverige, regn i Norge, regn på Island
och regn på Grönland) konstaterar de tre
killarna att nu har det vänt. De behöver
bara ta sig högre än 1 500 m så finns den
där, den schyssta, vita, efterlängtade snön.
Skidsäsongen var bara två veckor gammal när de kom till Australien. Det påverkade såklart snötillgången och skidåkningen
beskriver de som mer rolig än bra.

som filmar för Falls Creek lokala TV-kanal
följde med och dokumenterade resan under
en dag.
– Med kameror överallt var det som
om vi var kändisar och folk runt omkring
var nyfikna på vilka vi var som fick så
mycket uppmärksamhet. Det där kunde
vi verkligen vant oss vid, sager killarna.
Men, på väg tillbaka till campingen stannade de till för att handla lite.
– När vi hoppade ur vår husbil hojtade
en fem-årig flicka tvärs over gatan: Hallå
husvagnsmänniskor! Där tog våra femton
minuter i rampljuset slut.

I Australien blev killarna uppmärksam-

made av lokala medier. Fotografen Charlie
som jobbar för Falls Creek Resort och Chris
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När vi andra regnade bort i juli hade

resan gått vidare till Nya Zeeland och

världens kanske mest adrenalinfyllda stad,
Queenstown.
– Där finns så många galna aktiviteter:
bungy jumping, river rafting, jet boats,
canyon swing och heli. Dessutom ligger
skidåkningen bara en halvtimme bort.
Skidorten Wanaka beskriver de som en
av världens vackraste platser.
Efter att ha mellanlandat på stranden

i LA befinner "The Verticals" sig nu i
Sydamerika där de har resans hittils bästa
skidåkning.
De har hört ryktas att om vintern börjar
bra i Sydamerika kommer den bli bra i resten av världen också. Låt oss hoppas att de
har hört rätt...
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Australiens Glen Plake.

Beach life i LA bjöd bland annat på US Open i surfing.

Falls Creek, Australien.

"The Verticals" är Richard Ekman, Jan Remmelg och Jocke Käller.

Midnattsol på Grönland.

Det blir mest hårdrock i bilden.
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På Nya Zeeland är det tätt mellan adrenalinkickarna. The "Awsome foursome" innehåller
bungy jump, jet boat, river rafting och heli skiing – på en och samma dag.
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Rickard gillar snön i El Colorado, Chile.

Killarna tog en paus mellan åken för
att svara på några av BRANTs frågor:
Ni kom nästan inte in i Australien eftersom ni saknade ett visa. Hur kunde ni
missa det i planeringen?
Liten glitsch, ingen är felfri. Det kommer
fler missar – no worries, mate
Vad gör ni när ni inte åker skidor?
Ganska mycket bilåkning, men vi hinner
också med att vara ¨normala¨ turister på
sightseeing. Givetvis blir det också bio, kulturcheck på pubar och besök på vingårdar
(klart bäst är Cragggy Range i NZ). Ibland
drar vi också en spader.
Vem är bäst chaufför?
Janne har kört 98%, resten kan du lista ut...
Vilken musik lyssnar ni på i bilen?
Här är det två mot en – Metallica & AC/
DC rules.
Hur har ni bott hittills?
Vi har snurrat runt i en husbil hela tiden.
Med andra ord en riktig roadtrip. Vi hade
husbil i Australien och Nya Zealand.
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Kommer att ha det även i USA/Canada.
Ni verkar ha haft mycket dåligt väder.
Har det varit mest regn eller snö?
Mest regn under 1500m, ovanför den
schyssta vita snön. Förhoppningsvis mer av
den vita varan i fortsättningen.
Rickard lär vara väldigt intresserad av
mat. Vad äter ni?
Han hävdar faktiskt att han är kock... Det
mest konstiga hittils är nog valkött (var
ingen höjdare) på Grönland, tyvärr blir det
ingen gourmetmat med vår budget.
Vad önskar ni att ni hade packat med
hemifrån?
Delicatobollar, pjäxtorkare och högtalare
till MP3:n.
Träffat på några bekanta?
Den mest kända skidåkaren vi hittils träffat
är hemmaåkaren från Lake Tahoe, David
Hasselhoff. Vi sprang på honom på Newark
flygplats. Han verkade ha startat en tidig
after ski.
Jämför de länder ni har varit i. Vart
skulle ni gärna åka tillbaka?

Liknelsen är slående bland alla de skidintresserade vi träffat. Människor är enormt
passionerade för skidåkning och vill gärna
dela med sig av sin kunskap och av sina
erfarenheter. Stoltheten för den egna
omgivningen är slående trots att förutsättningarna givetvis är olika. Grönland är
dock det stället som klart överträffat våra
förväntningar på alla sätt. Enorm skidåkning, toppenmänniskor och en natur som
är svårslagen. Grönland är stället vi gärna
vill komma tillbaka till.
Vad hoppas ni på inför fortsättningen?
Regn är givetvis något som vi hoppas se
mindre av och mer av riktiga skidåkare
som inte bara ser tuffa ut. Kanske måste vi
finslipa vår campingstil lite grann. Jocke har
vissa problem att hitta tillbaka till husbilen
på natten efter en p-paus. I går försökte han
brutalt att komma in hos grannen kl 02.00
– det var inga glada miner hos grannen som
var väldigt mån om att komma iväg tidigt
nästa morgon.
Text: Hanna Lindahl
Bild: The Verticals
Läs mer på verticalwayaround.com
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