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Karlskogakillar skidar mot ä
KARLSKOGA

För en månad sedan startade Karlskogakillarna Jan
Remmelg och Joakim Käller,
samt Rickard Ekman en
skidtur av det längre slaget.
Under en månad har fyra
länder, Island, Grönland,
Norge och Sverige avverkats, men det ska bli fler.
– Vi ska vara ute drygt ett år
och åka skidor i 35 länder på
cirka 70 skidområden.

Ett enormt intresse för skidåkning och äventyr är det som driver trion Jan, Joakim och Rickard till det som nu ska bli deras
livs skidtur.
Killarna har åkt skidor hela
sitt liv bor sedan flera år i franska
Chamonix.
– Det är där nere i Chamonix
som idén med den här långa skidturen väcktes och efter ett års planerande bär det nu i väg, berättar
Jan Remmelg och Joakim Käller

under ett kort besök i Karlskoga.
– 35 länder och 70 skidorter
kommer vi att besöka. Visst det
blev lite större än vi hade tänkt
oss, men nu finns ingen återvändo.

Åker på sanddyner
Äventyrarna har också planerat in ett besök i Dubai, men där
är det dåligt med snö.
– I Dubai är det fölrståeligt ingen snö, sä där är det åkning på

sand-dyner som gällert, säger Jan
Remmelg och fortsätter:
– Det kommer att bli en speciell
upplevelse och då är vi framme i
slutet på februari.
– Planeringen har Janne gjort,
säger Joakim. Det måste passa så
att det är snö överallt där vi drar
fram, men det blir nog problem
med det i Dubai. Dock kommer
det att bli cirka en och en halv månad som det inte blir någon skidåkning. Det blir i oktober-no-

vember och då reser vi runt i norra Sydamerika.
Jan och Joakim är hemma i
Karlskoga några dagar efter den
första månadens skidåkning på
Island, Grönland, Norge och vid
riksgränsen.
– Vi åkte skidor fyra dagar,
men sedan har vädret varit mot
oss mest hela tiden. Vi tog oss upp
på ett stort berg på Island för att
ta bilder och filma ut mot Atlanten, berättar de och fortsätter:
– Men vädret var så dåligt, så
vi såg ingenting.
Samtalet kommer in på film
och fotografering och även om
skidturen runt jorden är utslag av
äventyrslusta så finns tanken på
en dokumentärfilm.

Filmar
– Tanken är att vi ska dokumentera så mycket som möjligt
under vår resa och sen göra en dokumentärfilm. I första hand för
att vi själva ska ha en film, men
man vet inte hur det blir senare.
Utan att förhäva oss nu, så finns
det intressenter för en en sådan
här film. Men det är långt dit.
En rad skidtidningar har hört
av sig och i ett par av dem har det
varit ett par små blänkare om killarnas skidresa, modell längre.
– Vi kommer att finnas med i
skidtidningar under resans gång.
Vi tror att det finns fler som går
och har samma drömmar som vi,
men inte riktigt vet hur de ska göra. Att berätta det är vår målsättning.
Skidåkning, men också
äventyr kommer den
här udda jordenruntresa att innehålla.
– 50-60 procent är
skidåkning, resten äventyr,
säger Joakim och Jan.

Tigersafari
Hemsida. – Vi kommer under hela resan att lägga ut information på vår hemsida , säger Jan Remmelg och Joakim Käller som tillsammans med RickFOTO: ROGER GLEISNER
ard Ekman ger sig ut på en årslång skidresa jorden runt.

Bland annat är det planerat
med en tigersafari i Nepal, Lake
Tittikaka på gränsen mellan Bolivia och Peru.

Hårda vägen upp. Det är inte så
lätt att ta sig upp för bergsluttningarna alla gången, men det går.
Rickard Ekman i stilstudie.

