
Haglestart
12 timer før start fikk lagene utdelt road-
booken og kartene som viste hva de skulle
gjennom. Brevandringer, en ni mils padlee-
tappe over til dels åpne og værharde
havstrekninger på Helgelandskysten,
og tilsammen 450 kilometer ter-
rengsykling. Idet alpinstjernen
Anja Persson fyrer av hagla
stormer lagene over gress-
letta på vei mot inline-
skøytene som venter
i beste Le Mans
stil. Alle når
frem
omtrent

samtidig
og det blir
et herlig
kaos med
skøyter,
staver og
mennes-
ker. Kon-

kurransen er i
gang, og etter hvert som timene går vil feltet
spre seg over store distanser. Noen vil bruke
fem dager til mål, andre syv dager, mens
noen igjen må bryte. Det skjedde dessverre
for det norske laget Norrøna Multitude.

– Inn til kajakketappen var vi sammen
med Multitude Salomon, men så begynte
ting å skjære seg. Arrangøren hadde bare
kajakker til 18 lag, og vi måtte vente i tre
timer på kajakker. I tillegg hadde vår kajakk
en rekke mangler. Ror funket ikke og vi
måtte lage et spruttrekk til den ene kajak-
ken. Vi kom oss ut halvannen time etter
Multitude Salomon, sier Reto Tröndle.

– Været var fint, men vi var likevel skeptis-
ke til 90 km padling til havs. Vi taklet ikke
forholdene og valgte en tidkrevende rute for å
ta posten på øya Tomma. Blant annet hadde
vi en syv timers lang stopp på ei hytte hos en
snill dame for å komme over mentale trau-
mer knyttet til røff sjø, forteller Tröndle.

Norrøna Multitude visste de måtte
stå på siste døgnet for å nå mål

før tidsfristen. På et av
sjekkpunktene på

den siste lange
trekking-

etappen over
Svartisen fikk de

opplyst feil cut-off tid (tidspunktet
de måtte være inne ved “transition

area” for å få lov til gå ut på neste etap-
pe). Klokka var da rundt 16.30 og cut-off ved
TA ble oppgitt å være klokken 18.00.

– Med over en mil igjen å gå, og en bre-
vandring som kunne ta to timer ville vi ikke
kunne klare å nå cut-off. Etter en ekstra
sjekk med TA via radio/mobil fikk vi på nytt
bekreftet tidspunktet. Dermed så vi ingen
grunn til å fortsette konkurransen, sier
Tröndle. Etter noen timers venting ved TA
ble det derimot klart at cut-off egentlig var

klokka 23.
– Den tidsfristen ville vi klart, og vi var

rimelig oppgitt over situasjonen. Da vi gav
opp, hadde vi tilbakelagt 637 km på seks
dager og fem timer. Vi har snakket med
arrangøren etter konkurransen og de la seg
flate for feilen de gjorde, sier Tröndle.

Ekstreme værforhold
Vi skrur tiden tilbake noen dager og følger
det andre norske laget, Multitude Salomon.
De står foran noen tøffe oppgaver. For
ordens skyld, her var også Norrøna Multitu-
de fortsatt med i konkurransen.

”Bare så ni vet; oppe i fjällen är det himla
tjock dimma, det regnar, det är hård vind
och banan är jättesvårorienterad! Jag kom-
mer inte att ställa in den här sträckan, så ni
måste själv vurdera om ni maktar det här”.
Løypeleggerens ord virket skremmende på
lagets medlemmer. Denne mannen har
tross alt et ti-talls ekstrem-adventurerace på
samvittigheten.

– Når Mikael Nordström advarer mot kre-
vende forhold tar vi det seriøst. Det var bek-
mørkt, og vi gikk på linje for å forsøke å
finne hytta posten skulle ligge på, sier
Anders Hauge Multitude Salomon.

På begge sider er det bratte skrenter som
stuper 600-700 meter rett ned. Plutselig
siger den ut av tåka og vi velter inn i den
knøttlille hytta for å bytte til tørre klær. Inne
møter vi det andre norske laget Norrøna-
Multitude, og tre-fire lag i fosterstilling
som har søkt nødly for reg-
net og den harde
vinden.

– Hvilken mulighet! Her fikk vi
sjansen til å konkurrere i VM
mot verdens beste lag i vår egen
lekegrind! Hovedmålet for
sesongen 2006 måtte bli Adven-
ture Racing World Champions-
hip.

Eivind Bye
eivind@sportmedia.no

Anders Hauge og resten av det norske
Multitude Salomon-laget startet forbere-
delsene mot VM allerede en høstdag i 2005.
Et VM på “hjemmebane” i verdens kanskje
hardeste konkurranse. Samtidig gjorde også
et annet norsk lag seg klare til VM, nemlig
Norrøna Multitude.

Verdens tøffeste
Konkurransen går i korte trekk ut på å for-
flytte seg fra et bestemt sted til et annet ved
hjelp av diverse fremkomstmidler. Alle lag
starter likt den første dagen, og de skal
kjempe seg over fjell, gjennom elver, på syk-
kelen og i kajakk, på isbre og inne i dype
grotter. Alt uten avbrekk i syv dager. Laget
består av fire personer, hvor minst en må

være kvinne. De kan ikke motta support
underveis, og for å være med på

moroa må de ut med 60.000
kroner i påmeldingsav-

gift.

– Dyrt sier du? Ikke egentlig. For drøyt
12.000 kroner hver fikk vi muligheten til en
ukes ekstremferie med skreddersydde opp-
levelsesaktiviteter. Og det uten å måtte dra
på en håpløs guide som forteller oss om alt
vi ikke får lov til og alt vi må unngå, sier
Hauge.

Adventure Racing World Championship
(ARWC) er en av verdens desidert mest pre-
stisjefylte og tøffeste adventure racing kon-
kurranser. Lagene skal som nevnt gjennom
800 kilometer med blant annet orientering,
løping/trekking, brevandring, klatring, grot-
ting, canyoning, kajakkpadling, elvepadling,
dykking, mountainbike og rulleskøyter, og
må selv finne veien ved hjelp av kart og
kompass. Konkurransen går non stop, det
vil si at den tid lagene trenger til mat, søvn
og hvile teller med. Lagene som hevder seg i
toppen greier seg med maksimalt en til to
timers søvn per døgn.

Forberedelsene
For å delta i en slik konkurranse kreves
enorme mengder med forberedelser. Ikke
bare fysiske, men det er også mye planleg-
ging som skal gjøres i forhold til utstyr, obli-
gatorisk lege- og utstyrssjekk, pakking av
depotkasser, matinnkjøp og ikke minst det å
mentalt forberede seg. Begge lagene er
Oslo-basert og trener ofte sammen.

– Vissheten om at vi skulle gjennom over
800 kilometer på syv døgn ga motivasjon til
å trene. Uttallige treningstimer i Nordmar-
ka i januar, skituren fra Gjøvik til Oslo i
februar, Vertex vinter i Sverige i mars, topp-
turer i Sunnmøre i april, TietoEnator
Adventure i mai, Oslo City Challenge i mid-

ten av juni, Deep Forest Adventure Race i
slutten av juni og Raid Series i

Frankrike i juli, – alt ble
gjennomført med ARWC

2006 i bakhodet,
sier Hauge.

Utstyrshelvetet
En av grunnene til at gutter i 30-årene trives
med adventureracing er at det gir en ypper-
lig grunn for å skaffe seg stadig nytt utstyr.

– Selv om vi alle har kjeller- og loftsboder
proppfulle av sports-, klatre- og turutstyr,
har vi alltid lyst på noe nytt og lettere.
Adventure racing gir oss alibi for å forsvare
nye anskaffelse, smiler Hauge.

Frem mot VM var det ikke måte på hva som
skulle skaffes. Utstyrslisten var på godt og vel
to A4-sider og inneholdt obligatorisk utstyr
som den jevne nordmann ikke aner hva er.
Snedige effekter som ”Strobe light, visible at
least three kilometers, Jumars, Prusik, Head
Torch, gear boxes maximum 182 litre, Bike box-
es (hard case) og Down Jacket minimum
weight 400 gram.

– Tent suitable for four persons lying
down, måtte vi også skaffe. Våre vanlige
fjelltelt på tre til fire kilo blir som bly-
klumper sammenliknet med lett-
vektsvariantene på rundt kiloen,
sier Hauge.

– En periode føltes Adven-
ture Racing World Champi-
onship som et VM i
utstyrshysteri. Takket være
en rekke gode samarbeid-
spartnere, multisport-
venner, kjente, venners
venner og kolleger
greide vi etter hvert å
samle alt nødvendig
utstyr, sier Hauge.
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“You lose brain cells each time you race.
Thanks to those lost brain cells, a type of
amnesia sets in after each race, allowing

you to forget how much you suffered. 
Sitat fra Ian Adamssons bok ”Runners World Guide to Adventure Racing”

Verdens tøffeste utfordringVerdens tøffeste utfordring
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Lene er fullstendig utkjørt og faller nesten i
koma.

– Vi pisker henne ut og forsetter mot nes-
te sjekkpunkt. Sikten er maksimalt ti meter
og orienteringen foregår ved hjelp av kom-
passkurs og høydemåler. Midtveis møter vi
postmannskapene som har gitt opp å finne
frem i tåka. Vi fortsetter og ved hjelp av
Gautes sikre navigering finner vi postene
uten problemer. Ved neste CP er begge Nor-
ske lagene sammen igjen, i tåka har vi gått
rett ved siden av hverandre uten å legge
merke til det, sier Hauge.

Det umulige ble mulig
Konkurransen fortsetter med mange tøffe
utfordringer og ekstreme øvelser. Salomon-
laget klarer å gjennomføre hele konkurran-
sen og når mål etter syv døgn, tre timer og

fire minutter. Utmattet, med kropper som
skriker av smerte, mangel på søvn og mat.

– Etter å ha gjennomført vårt livs hardeste
konkurranse, sitter alle lagmedlemmene
igjen med fantastiske minner. Selvsagt var
vi trøtte, slitne, sure og leie til tider, men det
drukner fullstendig i de fantastiske og spek-
takulære opplevelsene vi hadde underveis,
sier Hauge.

– Følelsen av å ha gjennomført noe som i
utgangspunktet hørtes helt sinnssvakt ut,
vissheten om at vi har brutt barrierer vi
trodde ikke kunne brytes, gjort ting vi
egentlig verken maktet eller turte, har gjort
noe med oss. Det har gitt oss noe, lært oss
selv litt bedre å kjenne, gjort at vi har vokst
litt som mennesker, sier han.

Konkurransen ble vunnet av Team Nike
PowerBlast fra USA med multisportlegen-

den Ian Adamson i spissen. Du kan lese
hele historien fra VM på nettsiden
www.multitude.no og www.arwc2006.com.
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Fakta

AR World Championship
DDaattoo:: 16.-23. august 2006
TTiidd:: Syv dager non-stop konkurranse
SStteedd:: Lapland, Sverige – Nordland, Norge
LLaagg:: 40 lag med fire menn/kvinner på hvert lag.
Må være miks. Alle konkurrerer hele tiden.
NNaassjjoonneerr:: 20
TToottaall  ddiissttaannssee:: 800 km
MMaakkss  hhøøyyddee:: 1.900 moh
MMiinn  hhøøyyddee:: – 5 m
TToottaall  ssttiiggnniinngg:: 15.000 m
ØØvveellsseerr:: Terrengsykling, løping, kajakk, inline,
brevandring, tauklatring, juvvandring og grot-
tevandring.
PPrreemmiiee:: 1. plass får 200.000 svenske kroner.

TEAM MULTITUDE SALOMON: Gaute Stavik, Lene
Pedersen, Håvard Jenssen og Anders Hauge.

TEAM NORRØNA MULTITUDE: Reto Tröndle,
Benita Lundgren, Are Berg og Bård Smestad.

Alle foto: Peder Sundström


