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äventyr i 35 länder
– Vi tar tillfället i akt att se och

uppleva så mycket som möjligt i de
olika länderna. Vi får möjligheter
att åka skidor som vi älskar och på
köpet får vi en rad kulturupplevel-
ser.

Dröm i uppfyllelse
– Det är en gammal dröm som går

i uppfyllelse, säger killarna. Det är
inte många som varit och åkt skidor
på alla kontinenter under så lång
tid.

Smakar det så kostar det, men
förutom egna satsade pengar har
killarna också ett antal sponsorer
som skjuter till medel för att resan
ska kunna bli av. 

Vidare är även de flesta av de skid-
orter som ska besökas under redans
gång villiga att fixa boende och lift-
kort.

– Mycket egna pengar är satsade i
det här projektet, men vi har haft tu-
ren att ha några partners som gillar
den här idén och sponsrar med ski-
dor och kläder, säger Jan och Joa-
kim.  

För en månad sedan
Skidturen började för en månad

sedan och efter ett par dagar i
Karl-skoga fortsatte den
hem till Chamonix.

Därifrån bär det av till Australien
och vidare till Nordamerika och Nya
Zeeland.

– Allt är klart och utstakat för alla
tolv månaderna, säger Joakim och
fortsätter:

– Planeringen har Janne gjort
och om det skulle vara något som in-
te fungerar, så fixar jag det. 

– Vi hade lite problem på Grön-
land där bussen från flygplatsen i
Maniitsoq hade slutat gå. Bus-
schauffören som ägde busslinjen ha-
de vunnit två miljoner på lotto och
lagt ner busslinjen och någon fler
fanns det inte. 

– Men det ordnade sig då det bli-
vit desto fler taxibilar sedan busslin-
jen lagts ner.

Tillbaka i maj
I maj 2008 har Jan planerat att

skidresan jorden runt ska få
sitt slut.

– 13 maj 2008
avslutar vi
vår resa
med en
sexda-
gar-

stur på den klassiska rutten Zeer-
matt i Schweiz till Chamonix i
Frankrike och då är vi hemma, sä-
ger Jan och Joakim.

Tala om äventyr. 

Hemsida
Ni som vill följa grabbarnas även-

tyr runt jorden kan gå in på deras
hemsida www.verticalwaya-
round.com. Där kommer de varje
vecka att rapportera från de olika
skidorterna och även lägga ut bilder
från sina utflykter.  

Leif  Tallmyren

Planerat. Jan Remmelg
har planerat resan in i
minsta detalj. Fast några
garantier finns förstås
aldrig, konstaterar han. 

Polar powder. Jan Rem-
melg visar hur det kan se
ut väg ner i lössnö.

På Grönland hade
chauffören som ägde
bussen vunnit två 
miljoner på lotto och
lagt ner busslinjen...
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