
 

 



 

 

 
Planen 
Planen om VM ble lagt en høstdag i 2005. Da 
ble det klart at ARWC 2006 - verdens kanskje 
hardeste konkurranse - skulle arrangeres i Nord-
Sverige og Nord-Norge. Bildene fra ARWC 
2005 som nettopp var avviklet på New Zealand 
både inspirerte og skremte! 

 
Hvilken mulighet! Her fikk vi sjansen til å 
konkurrere med verdens beste lag i vår egen 
”lekegrind”! Det ga seg selv; hovedmålet for 
sesongen 2006 måtte bli Adventure Racing 

World Championship med start i Hemavan i 
Sverige.  
 
I april ble startkontingenten betalt. 60.000,- 

blanke svenske kroner var prisen vi måtte betale 
for å få være med på moroa… –Dyrt sier du? 
Ikke egentlig. For drøyt 12.000,- NOK hver fikk 

vi muligheten til en ukes ekstremferie med 
ferdig skreddersydde opplevelsesaktiviteter. –
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! –Nei prisen var det ikke noe å si på! 

VM-laget 
I utgangspunktet var laget klart allerede da 
vi meldte oss på i februar. Monika, 

Anders, Håvard og Gaute var topp 
motivert for VM. 
 
Monikas kravebensbrudd i påsken ga oss 
imidlertid et stort problem; vi sto uten 
jente! Det meste av våren og hele 
sommeren brukte vi på å finne frem til en 

egnet jente som både hadde kapasitet, tid 
og lyst til å være med. Vi lette over alt i 
adventure race miljøet, og var i kontakt 
med jenter både fra Danmark, Sverige og 
Finland. En periode vurderte vi også en 
brasiliansk jente, men kom frem til at 
kulturforskjellen kunne bli vel stor.  

Det svenske laget Halti under ARWC 2005   

 

Multitude Salomon: Anders, Lene, Håvard og Gaute 



 

 

 
Via venners venner fikk vi tips om Lene Pedersen fra Bodø. CV’en virket perfekt: VM-
deltaker i vintertriathlon i 2006, VM-deltaker i skibestigning i 2006, klatrer og tidligere aktiv 

langrennsløper. Lene ble kontaktet og hun var positiv fra første stund. Vi møtte bare ett 
problem og det var fri fra jobb og utdannelse. Lene utdanner seg til Helikopterredningsmann 
(dame) og VM falt sammen med starten for hennes praksisperiode. En velvillig sjef i forsvaret 
ga henne imidlertid fri og dermed var laget komplett! 

 
Deltakerne 
Anders Hauge har sin bakgrunn fra ski-orientering og orientering. 

Nærmere 10 år på ski-o-landslaget og 14 NM-gull og VM sølv i 
sporten er fin ballast. Anders er i tillegg en av Norges mest erfarne 
multisportere etter å ha vært på Salomonlaget i 4 år. Multisport 
CV’en inneholder konkurranseerfaring fra Australia, USA, 
Frankrike, Andorra, Sverige og Norge. Til daglig jobber Anders 
som advokat i Oslo. 

 

Håvard Jenssen var selvskreven på 
VM-laget. Etter ett års skadeavbrekk 
og operasjon av begge akillessenene 
var han tilbake for fullt. Håvard har 
tidligere drevet med langrenn, sykkel, 
triatlon og vintertriathlon. Rekord i store styrkeprøven, 2. plass i 
Norseman Extreme Triathlon og 4. plass fra NM i vintertriathlon 
er blant merittene Håvard kan skryte av. I jobben som politi ved 
Majorstua politikammer holder Håvard skurkene i Oslo under 
kontroll.  
 

Gaute Stavik er, bortsett fra Lene, 
lagets ferskeste tilskudd. På slutten av 

2005-sesongen bestemte han seg for å satse helhjertet på multisport 
og sa ja til deltakelse på VM. Gaute var i juniorårene en av Norges 

mest lovende o-løpere og har senere sanket diverse EM-medaljer i 
Biathlon orienteering i regi av forsvaret. Med Gautes solide o-
kunnskaper opplevde laget et løft ved at vi svært sjelden taper tid på 

orienteringen. Gaute arbeider som produktutvikler i Telenor og ble 
bedriftskjendis da han i forbindelse med VM ble gitt forsideoppslag 
på Telenors internweb.  

 
Lene Pedersen kom som beskrevet 
tidligere inn på laget bare et par uker før 
VM. Allsidig erfaring fra en rekke idretter og militær utdannelse 
kompenserte for manglende multisporterfaring. Lene var antakelig 
den eneste VM deltakeren som aldri før hadde deltatt i noen 
multisportkonkurranse… 7 døgn og 800 kilometer er en tøff debut, 
men Lene ga seg i kast med konkurransen uten et snev av respekt! 
Om et par år, når Lene er ferdig utdannet som 
helikopterredningsmann, kan det hende du møter henne om du er 
fisker i havsnød utenfor kysten av Nord-Norge! 
 



 

 

Forberedelsene 
Når var det egentlig vi begynte 
forberedelsene? De startet vel allerede 

den dagen vi meldte oss på. Vissheten 
om at vi i august 2006 skulle gjennom 
over 800 kilometer på 7 døgn ga 
motivasjon til å trene. Uttallige 
treningstimer i Nordmarka i januar, 14 
mil skitur fra Gjøvik til Oslo i februar, 
Vertex vinter i Sverige i mars, 

toppturer i Sunnmøre i april, 
TietoEnator Adventure i mai, Oslo 
City Challenge i midten 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! 
 

Treningskonkurransene 
Første konkurranse i sesongen 2006 var Hemsedal 
Classic og Peak Mountain Attack. Begge 
konkurranser er såkalte skibestigningskonkurranser. 
Gaute og Håvard vant lagkonkurransen i Hemsedal 

Classic, mens Anders vant singelkonkurransen Peak 
Mountain Attack. 
 
Vårt første ”skikkelige” adventurerace var 
TietoEnator Adventure i Karlstad i begynnelsen av 
mai. Løypa var i overkant av 500 kilometer og 
vinnertiden var beregnet til drøyt 3 døgn med padling, 
svømming, orientering, inlines, mountainbike og 

rappellering. Allerede før start møtte vi problemer; 
Stine var blitt gravid, Monika hadde tryna på sykkel 
og dermed sto vi 

uten jente på 
laget. Bare dager 

før start fikk vi imidlertid med Randi Warland som var 
sugen på å prøve Multisport.  

 
For Multitude Salomon ble konkurransen svært 
kortvarig. Randi tråkket skikkelig over allerede etter 3 
timer og dermed var konkurransen over før den hadde 
begynt på ordentlig… Skikkelig skuffende!  
 
 

I Oslo City Challenge gikk alt mye bedre! Tommy Olsen, 
Lydia Weydal, Gaute og Håvard sikret Multitude 
Salomon seier for fjerde året på rad! Anders var 
løypelegger og kunne derfor naturlig nok ikke delta.  
 

Soloppgang på Glåmhaugen. Gjøvik-Oslo.  

Gaute og Håvard på Hemsedal Classic 

Soloppgang på Glåmhaugen klokken 06.14. Gjøvik-Oslo 

Lydia i tet på prologen under  
Oslo City Challenge 



 

 

 
Generalprøven til VM ble lagt til X-
adventure Raid World Cup i Frankrike i 

midten av juli. Håvard, Gaute, Anders 
og Benita dro nedover med friskt mot. 
Lenge lå vi og kjempet helt i toppen og 
etter halve konkurransen var vi oppe på 
6.-7. plass. På en tøff sykkeletappe gikk 
imidlertid Anders totalt i veggen. 
Kramper, dehydrering og total 

energitomhet gjorde at etappen måtte 
brytes. Dette resulterte i et par timer 
tidsstraff og vi raste nedover 
resultatlistene. Vi sto likevel bra på i 
resten av konkurransen og endte til slutt 
på 20. plass som Skandinavias 3. beste 
lag.  

 
Utstyrshelvetet  
En av grunnene til at gutter i 30-årene trives med adventureracing er at det gir en ypperlig 
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 anskaffelser… Verdens beste adventure racer, Ian Adamson, har 
beskrevet situasjonen vår på en ypperlig måte i boken ”Runners World Guide to Adventure 
Racing”: 
 
 People who attempt expedition-type races find that their lives revolve around the 

training, preparation, and organization of the sport. Personal relationships either adapt or 

perish, disposable income gets diverted to the cause, and additions are made to the garage to 
accommodate the accumulation of crampons, climbing harnesses, bikes, canoes, kayaks, pack 

rafts, wing paddles, canoe paddles, breakdown paddles, kites, sails, hiking poles, ski poles, 
skis, ski boots, ski wax, wax tables, snowshoes, avalanche beacons, avalanche probes, snow 

shovels, running shoes, trail shoes, water shoes, bike shoes, mountain boots, gloves, hats, 

jackets, overpants, base layers, midlayers, fleece, socks, oversocks, gaiters, altimeters, 
compasses, maps, map cases, 

sleeping bags, bivouac bags, 
sleeping mats, tents, stoves, water 

bottles, water purifiers, 

mountaineering packs, race packs, 

day packs, gear boxes, bike boxes, 

duffel bags, bags to hold bags, and 
the thousand other associated 

pieces of endurance detritus. 

Mot mål på 2.etappe fra Bourg St.Mourice 

Mye utstyr som skal sjekkes, tilpasses og pakkes før start 



 

 

Frem mot VM var det ikke måte på hva som 
skulle skaffes. Utstyrslisten var på godt og vel 
2 A4 sider og inneholdt obligatorisk utstyr som 

den jevne nordmann ikke aner hva er … 
Snedige effekter som ”Strobe light, visible at 
least 3 km, Jumars, Prusik, Head Torch, gear 
boxes maximum 182 litre, Bike boxes (hard 
case) og Down Jacket minimum weight 400 gr. 
Tent suitable for 4 persons lying down måtte vi 
også skaffe (våre vanlige fjelltelt på 3-4kg blir 

som blyklumper sammenliknet med 
lettvektsvariantene på rundt kiloen!).  
 
En periode føltes Adventure Racing World 

Championship som et VM i utstyrshysteri. Takket være en rekke gode samarbeidspartnere, 
multisportvenner, kjente, venners venner og kolleger greide vi etter hvert å samle alt 
nødvendig utstyr. Selvsagt var utstyret ”top of the line”; ekstra gram så vi ingen grunn til å 

frakte med oss! Mountain Equipment-teltet på 1300 gram, 40 liters prototypsekker i 
fallskjermduk fra Salomon, ultralette og superkompakte dunjakker, lette kvalitetssykler fra 
Nakamura og splitter nye diodehodelykter fra Silva var blant vårt nye utstyr.  
 
Til forberedelsene hørte også bygging av 
kasser til å frakte syklene i. For å spare tid 
underveis, ønsket vi ikke å bruke vanlige 
transportesker da det ville bety mye 
montering og demontering i forbindelse 
med hver sykkeletappe. Med god hjelp fra 
Thaugland Trelast AS fikk vi billige 

materialer til det som skulle vise seg å bli 
VM’s flotteste bike-boxes!  
 
Første versjon var gedigen! Vi kunne putte 

hver sykkel ned uten demontering. Etter å 
ha vurdert monsterkassa en liten stund, 
fant Anders, Gaute og Håvard at det var 

best å kutte kassa en del og lage den 
mindre. 

 
Sluttresultatet ble en kasse der vi ved å ta av 
forhjulet og skru ned setet, kunne sette 
sykkelen rett i esken. Et lag med maling gjorde 
at kassene tålte solide regnskyll uten at 
finerplatene sprakk.  
 
De siste ukene før VM ble all tid brukt til 
forberedelser. Kontakt med 
samarbeidspartnere, innkjøp og lån av utstyr 
gikk vel kanskje litt ut over våre vanlige 
jobber… Alle på laget bidro noe som ga oss en 
god lagfølelse. Anders, Håvard og Gaute 

Håvard gjør sykkelkassene litt mindre 

Ferdige porsjonspakker med XL-1 

VM-laget poserer ivrig for fotografene 



 

 

jobbet fra Oslo, mens Lene gjorde en solid 
innsats med å skaffe sponsorer fra sine 
lokale kontakter i Nord-Norge. Lenes 

innsats motiverte oss gutta; det ga 
kjempeinspirasjon å merke at Lene virkelig 
jobbet og var innstilt på å bidra ut over bare 
det å stille opp på selve konkurransen. Dette 
gjaldt særlig fordi ingen av oss hadde truffet 
Lene tidligere… All kontakt foregikk på 
telefon, e-post og sms og det var derfor tre 

relativt spente karer som plukket opp Lene i 
Elverum 3 dager før VM-starten.  
 

Fremme i Hemavan 
Vi ankom konkurransesenteret i Hemavan 2 dager før konkurransen startet. Første dag gikk 
med til obligatorisk utstyrs-, ferdighets- og legesjekk. Matinnkjøpene var en historie for seg. 
Hvor mye mat trengte vi egentlig for 7 døgns konkurranse? Inge Lindseth og 4M Sports 

Nutrition hadde gitt oss mange gode tips. Men hvor mye fikk egentlig plass i de fire kassene 
vi hadde til rådighet? Vi visste ikke, men beregnet 
og tippet så godt vi kunne.  
 
Ca 12 timer før start fikk vi omsider utdelt 
roadbook’en og kartene som visste oss hva vi skulle 
gjennom. Brevandringer, en 9 mils padleetappe over 
til dels åpne og værharde havstrekninger på 
Helgelandskysten og til sammen 360 kilometer 
terrengsykkel var blant det vi skulle gjennom. –Om 
vi hadde vært nervøse tidligere, ble det i alle fall 

ikke bedre nå!  
 
Samtidig med kartene kom også 

logistikkplanen som viste hva som skulle i hvilke kasser. Den var ikke enkel! Kasse A som i 

utgangspunktet var mountaineeringkassa, ble til 
padlekasse etter første padleetappe. I det som 
opprinnelig var padlekasse, havnet inlines. 

Kasse B fikk vi på TA 1, TA 5 og gear zone 6, 
kasse D var tilgjengelig på TA 3 og TA 7. Full 
forvirring! Blant lagene var standardspørsmålet 
–”Have you guys solved the logistic key?!”  
 
Vi hadde greid det, men holdt selvsagt kjeft. 
Logistikken er en del av gamet! Vel i mål kunne 
vi konstatere at alt utstyr hadde havnet i riktig 
kasse slik at vi til en hver tid hadde det 
obligatoriske utstyret der det skulle være. Det 
eneste som viste seg å svikte litt var 
vurderingene av hvor mye mat som var 
nødvendig. Det løste seg imidlertid ved hjelp av 
snill lokalbefolkning, samt innkjøp på butikker 
og bensinstasjoner.  

Gaute demonstrerer ”Glacier skills” 

50 matpakker - langt fra tilstrekkelig! 

De 24 etappene i ARWC 2006 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

Start ala Le Mans 
Idet alpinstjernen Anja Persson fyrer 

av hagla stormer lagene over 
gressletta på vei mot rulleskøytene 
som venter i beste Le Mans stil. Alle 
når frem omtrent samtidig og det blir 
et herlig kaos med skøyter, staver og 
mennesker. Heldigvis gjennomfører 
vi etappen uten uhell.  
 
Ut på syklene går det greit, vi følger 
køen av sykkelbærende lag. Vi føler 
at det går relativt rolig, men 

pulsklokka viser noe annet… Gaute 
er oppe i 190, hvilket er litt vel tøft om man skal holde det gående en fem-seks døgn!  

  
Lenes Hard Rocxs sykkel krangler litt, vi mister en 
girhendel og sadelen løsner i det tekniske partiet. Det fører 
oss litt bakover i feltet og vi blir i en periode liggende i et 
vakuum.  

 
Forfriskende canyoneering 
Iført full våtdrakt, knebeskyttere, superundertøy, vanntett 
padlejakke og hjelm kaster vi oss ut i fossen. Vannet er 
iskaldt, men godt innpakket er det bare deilig. Vi følger 
elva nedover, sklir ned fosser, svømmer over kulper og 
hopper ned opptil 8 meter høye skrenter. Innimellom kan 

det virke skummelt, men vissheten om at konkurransen er 
over om man ikke tør skaper et visst gruppepress…  
 
Etter canyoneeringen bærer det ut på mer sykling. Deretter 
følger en liten svømmetur med innlagt dykk for å fiske opp 
orienteringskartet, et par timers o-løype, før mer sykling 
venter.  

Bare 800 kilometer igjen! 

Det er ikke optimale sykkelforhold 
alle plasser 



 

 

 
På vei innover fjellet sykler vi sammen med TietoEnator-
laget. De har lokalkjente Josefina Wikberg med seg, 

oppvokst bare fem-seks kilometer unna der etappen 
starter. Alt går fint, stemningen er avslappet og 
kameratslig. Etter en stund mister vi TietoEnator, og 
skjønner først at vi har bommet når vi møter fem-seks lag 
som kommer motsatt vei. Alle har syklet forbi stikrysset 
og gått på en solid bom.  
  

Lene begynner å bli kraftig kjørt. Vi har vært ute i et 
halvt døgn og det merkes godt. Ved hjelp av mat og 
roligere tempo kommer vi oss av gårde på trekking-
etappen, men taper kontakten med lagene rundt oss. 
 

Ekstreme værforhold 
”Bara så ni vet; oppe i fjällen är det himla tjock dimma, 

det regnar, det är hård vind och banan är 
jättesvårorienterad! Jag kommer inte att ställa in den här 
sträckan, så ni måste själv vurdera om ni maktar det här”. 
Løypeleggerens ord virker skremmende. Denne mannen 
har tross alt et ti-talls ekstrem-adventurerace på samvittigheten. Når Mikael Nordström 
advarer mot krevende forhold tar vi det seriøst. 

 
Det er bekmørkt, vi går på linje for å forsøke å 
finne hytta posten skal ligge på. På begge sider 
er 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 møtes vi av tre-fire lag i 
fosterstilling som har søkt nødly for regnet og 
den harde vinden. Lene er fullstendig utkjørt 

og faller 
nesten i 
koma. Vi 

pisker henne ut og forsetter mot neste checkpunkt. 
Sikten er maksimalt ti meter og orienteringen foregår 
ved hjelp av kompasskurs og høydemåler. Det gryr av 
dag, men tåka er like tett. Midtveis til neste post 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. 
 
Vel nede fra fjellet plukker vi opp syklene og 
sykler/bærer sykler den siste mila tilbake til Hemavan.  
 

Pit stop med duck tape 
Vi velger å ta to timers søvn og mat i Hemavan. En god 
seng og varm mat gjør godt. Lene har imidlertid 
gigantiske gnagsår i rumpa. I desperasjon forsøker vi å 

Hopp eller bli diskvalifisert… 

Vi gjennomfører med en av de beste tidene under 
tåkeorienteringen 

Håvard i et trilleparti 



 

 

tape dem med sølv-tape. Tross forferdelige smerter biter hun tenna sammen og ved relativt 
friskt mot legger vi i vei på den 8 mil lange syklingen til Hattfjelldal. Allerede etter en drøy 
time må vi stoppe. Sårene er fryktelig vonde, Lene er sliten og det er tungt å fortsette. Vi 

sykler og stopper, sykler og stopper. Tauestrikken er kontinuerlig i bruk. Hver gang vi hviler i 
veikanten passerer nye lag. Et drøyt døgn ut i konkurransen kommer tankene på å bryte 
snikende… 
 

Red Bull Challenge 
Fremme i Hattfjelldal har arrangøren 
satt opp en såkalt flying fox, det vil si 

en taubane over et juv. Det er lang kø 
og vi må vente nærmere to og en halv 
time før vi får starte. For oss er det en 
kjærkommen og nødvendig pause. 
 
Vi kaster oss ut fra kanten, kun 
fastspent i klatresele. Vi når opp mot 75 

km/t før bråstoppen kommer. Øvelsen 
er utfordrende på det psykiske plan og 
skremmende for enkelte. Alle pusher 

sine egne grenser for ikke å ødelegge 
for laget. 

 

Etter vanvittig stress rekker vi så vidt 
innom kiosken i Hattfjelldal for en 
fast food pizza og cola før stengetid. 
Dama i kiosken er snill og tøyer 
åpningstiden noen minutter. Med 
pizzasmak i munnen ruller vi ut i 
natten og tar fatt på 7,5 mil veisykling 
med innlagt 5 kilometer bæring 

gjennom terrenget. Ved å bruke 
tauestrikken effektivt og kjøre et 
strukturert opplegg der vi stopper og 
spiser en gang i timen, går etappen 
greit.  
 

 

Okstindan 
Et av konkurransens høydepunkt, 
bokstavelig talt, er passeringen av 
Okstindmassivet og Oksbreen. 
 
Vi legger i vei opp Sleikvassdalen og 
når opp til bergseggen i løpet av et par 
timer. Der venter en spektakulær og til 

tider svært luftig travers. Arrangøren 
har satt opp tau på de mest utsatte 
stedene, men vi må selv finne ut 
hvordan vi vil bruke dem. Vi klatrer 

Arrangøren har satt opp en lavvo for lagene som venter på 
å hoppe utfor stupet 

100 meter over bakken kiler det godt i magen! 

På vei ut på 14 timer fjelltur 



 

 

loddrette skrenter og stup med jumar og 
rappellerer ned noen små heng. Arrangører ser 
vi lite til. Det er egentlig symptomatisk for 

hele konkurransen; det meste er overlatt til 
deltakerne og vi må selv ta ansvar for vår egen 
sikkerhet.  
 
Turen er fantastisk! Midt på eggen klarner tåka 
og under oss ligger hele breplatået badet i sol. I 
slike øyeblikk er det lett å glemme at det er en 

konkurranse vi er med på… 
 
Vel nede fra traversen tar vi på oss stegjern og 
binder oss inn i tauet. En drøy mil med 
monoton brevandring venter. I solskinnet blir 
turen blir likevel flott og mot slutten siger det 
inn en tåkedis som skaper en trolsk stemning. 

Lene sakker litt akterut etter noen timer på 
breen, men bretauet fungerer fint også til 
tauing.  

 
Turen ned fra breen til syklene blir lenger 
enn ventet. Vi har vært ute i 60 timer og 
med to timers søvn er vi slitne og trøtte 
når mørket siger på. På vei mot Korgen 
på sykkel er Lene ukontaktbar. Alt hun 
sier er meningsløst vås. På flatene vil hun 
ikke taues fordi hun tror det går bratt 

nedover. Gaute må levere fra seg kartet 
når han ikke lenger makter å fokusere 
blikket. Vi kommer oss til slutt ned til 
Korgen der vi legger inn en sårt tiltrengt 

sovepause på fire timer i en 
campinghytte. Hytta deler vi med Port 
Nelson fra New Zealand.  

 

 

Orientering og Korgenfjellet 
I Korgen venter en krevende o-løype, men søvnen har gjort 
underverker. Orientering på vanlige o-kart er vår greie, alle 
kjenner seg pigge og vi glir prikkfritt gjennom etappen. 
Tiden blir noen minutter mer enn beste lag.  

 
Vi tar deretter en kort stopp på Shell i Korgen og fyller opp 
med pølser, toast og cola før vi legger ut på 75 kilometer 

sykling til Kvænes ved foten av De Syv Søstre. På cafeen på 
toppen av Korgenfjellet hiver vi innpå rømmevafler med 
mengder av syltetøy. Dødsdigg! Vi holder jevnt tempo, men 
mot slutten klager Gaute og Håvard over ømme rumper. 

Knallharde konkurranseseter er ikke det optimale for mange 

Første glimt av sola, og den holdt seg fremme 
resten av konkurransen! 

Selv om løypa er merket må vi se opp for bresprekker 
på kryss og tvers 

Anders på vei til frokost  



 

 

dager med tung sekk. Lene derimot er blitt bedre etter å ha fått behandling av legeteamet som 
følger konkurransen.  

 

The first naked traverse of The Seven Sisters 
Vi er nå inne i konkurransens 4 døgn og har holdt på i nærmere 80 timer. Akkurat nå kjennes 
formen kanskje bedre enn den har gjort på hele konkurransen. Lene sliter rett nok med 
akillesene, men mengder av betennelsesdempende hjelper litt.  

 
Vi klyver og klatrer bortover ryggen mot søstrene. Spennende og eksponerte partier krever 
skjerpet konsentrasjon. Vi når første topp samtidig med at sola går ned. Solnedgangen gir 
omgivelsene en magisk belysning. På den ene siden har vi Vefsenfjorden, på den andre 

Sandnessjøen og storhavet. Etter hvert kommer et kraftig Nordlys og blafrer over himmelen. 
Og på vei ned fra fjellet står sola opp igjen og gir lys for en ny, lang dag. 
 
Etter at Gaute den siste timen har sett det meste av Mummidalens beboere, herunder både 

Snusmumriken og et par hattifnatter, velger vi å ta en kort sovepause ved CP 22. Vi tar oss 
ikke tid til å slå opp teltet, men sover under åpen himmel.  
 

Håvard og Anders våkner samtidig og registrer at våre venner fra Korgen, Port Nelson, 
passerer oss. Håvard gnir seg både en og to ganger i øynene og hevder bestemt at sistemann 

gikk uten bukse. Anders protesterer 
kraftig og mener han ser syner.  
 
Diskusjonen gir seg ikke før vi støter på 
Port Nelson på neste etappe. Paul 
Chaplow, kaptein på Port Nelson, 

bekrefter at han trolig har foretatt ”the 
first naked traverse of the Seven Sisters”. 
Grunnen er massive gnagsår etter noen 
titalls mil med sykling. Sinksalve og luft 
hjelper. 

Utsikten fra de Syv Søstre er fantastisk både dag og natt (bildet tatt mot nordvest) 

Søstrene sett fra TA5 (bildet tatt mot sør) 



 

 

Inlines sprint 
Vi starter på inlines fra Steira camping og etter et 
kort pit stop på Shell i Sandnessjøen skøyter vi oss 

lett over den vakre Helgelandsbroa. På vei mot 
Fagervika passerer vi enkelt feristene som 
arrangøren har advart for og som samtlige 
utlendinger har fryktet.   
 
Våre 45 km går unna på drøyt 3 timer. For oss føles 
det som en halvtimes treningstur; rett og slett en 

liten sprint! 
 
Fremme i Fagervika får vi en utrolig kjedelig 
overraskelse. Arrangøren mangler kajakker og vi må 
vente nærmere 6 timer før vi får båtene. I og med at 
vi kjenner oss nokså uthvilte, får vi lite ut av pausen. 
Humøret blir heller ikke bedre av at den lokale 

gårdbrukerkjerringa gnåler på nordlandsk om at 
”Dæm lagan som drog ut herfra før dokker kom 
hadde jo mykje bedre forhold. Da va’ de’ jo ikkje 
nåka vind! Æ tru no’ at været bi styggar te natta og 
at vi’in kan bi slæm!” 
 

 
Ekstrempadling i havgapet 
Etter vår ufrivillige hvile i påvente av kajakker, er vi 
virkelig sugne når vi endelig kommer oss av gårde på den 
90 km lange padleetappen. Straks vi runder første nes får vi 

oss bokstavelig talt en skikkelig kalddusj. Det blåser frisk 
motvind og er meterhøye bølger på havstrekningen over til 
Tomma. De 10-12 km over åpent hav blir et slit og en 
psykisk prøvelse. Bølgene slår kontinuerlig over kajakken, 

men takket være spruttrekk, våtdrakt og padlejakke føler vi 
oss relativt trygge.  
 

Straks vi kommer i ly av Tomma, tar vi en kjapp mat- og 
skiftepause. Det mørkner, og været forverrer seg ytterligere 
idet vi legger ut på det siste strekket mot CP 23. Når vi 

kommer til den eksponerte 
nordvestsiden av Tomma, begynner 
Anders å bli skeptisk. Grå og regntung 
himmel, mørke, halvannen meter bølger 
og frisk bris er ubehagelig. Vi ser ikke 
en sjel på havet og er vel vitende om at 
en kantring kan bli skjebnesvanger.  

 
Ut fra CP 23 stilner vinden brått. Fra å 
være skummelt og skremmende, utvikler 

det seg til en unik padleopplevelse med 
blikkstille hav. Vi padler det 10 km åpne 

Også de menneskeskapte formasjonene er 
imponerende! 

Det er anbefalt å stoppe helt opp... 

Vi begynner på 9 mil padling  



 

 

strekket fra Tomma til Lurøy på 
kompasskurs i nattemørket. Gaute 
gliser fornøyd når vi treffer det 50 

meter brede sundet på Lurøy perfekt.  
 
Inn mot CP 24 gripes vi av et 
øyeblikks panikk. Vi finner rett og 
slett ikke fjorden vi skal gjennom! 
Har vi bommet grovt? Etter hvert 
skjønner vi at fjorden som vises på 

kartet i virkeligheten ikke er en fjord, 
men en gjørmesump. Dermed må vi 
ut av kajakkene og slepe dem over 
gjørma. Uventet, men artig!  
 
Etter å ha padlet i nærmere 12 timer er vi grusomt trøtte og Lene må flere ganger rope til 
Håvard for å holde han våken når vi padler det siste stykket mot CP 25 på Tonnes. Vi velger 

derfor å sove noen timer på checkpunktet før vi stikker videre.  
 
I løpet av sovepausen blåser det opp, 
og vi får motvind over mot 
Melfjorden. Idet vi passerer 
Polarsirkelen kollapser Håvard. Vi 
legger til land rett under 
Polarsirkelmonumentet og får dyttet i 
han litt varm mat og drikke. Håvard 
er uhyre slapp, men etter to timers 
pause legger vi ut på de siste tre 

milene inn Melfjorden.  
 
Håvard er fortsatt slapp og væsken 
han heller i seg renner rett igjennom. 

Siden fjellsidene er stupbratte kan vi 
ikke gå til land og han må derfor gjøre fra seg i en plastpose. Med unntak av Håvard kjenner 
vi oss relativt pigge fysisk, men nærmere 6 døgn med konkurranse gjør at alle er konstant 

trøtte. På vei innover Melfjorden kaster plutselig Lene seg til siden i kajakken. Ingen av oss 
forstår hva hun driver med, men vi får forklaringen like etterpå: Hun så at det kom et oransje 
gjerde mot henne på havet og 
trodde hun måtte kaste seg til siden 
for å unngå det! Vi andre ler godt 
av hennes hallusinasjon.  
 
Siste stykket inn til Melfjordbotnen 
har vi herlig medvind og surfer 
innover på et par meter høye 
bølger. Vi klapper til kai ved 19-
tiden etter nærmere 20 timer i 
kajakken og ser for oss en kort 
pause med utstyrsbytte før vi drar 
videre på breetappen.  

Høye fjell og høye bølger. Bare 2 timer igjen... 

Etter 20 timer når vi endelig Melfjordbotnen 

Sola går ned og vi rusler over fjellet i mørket 



 

 

 
”Expect the unexpected” 
Etter en effektiv stopp der vi har fått 

mat av den nederlandske 
campingturisten som tilbringer sitt 
syvende år i gudsforlatte 
Melfjordbotten, er vi klare for vår 
videre ferd. Tror vi! Lene, Anders og 
Gaute står klare med sekkene på 
ryggen da de oppdager Håvard i 

fosterstilling i grøftekanten. Med 
skjelvende stemme forklarer han at han 
ikke er i stand til å fortsette. Vi 
konsulterer legeteamet som anbefaler 
hvile, mat og drikke. Dermed blir det 
fire timer ekstra søvn og mer mat før 
vi legger i vei mot Austerdalsisen.  

 
Etter planen skal vi krysse breelva i Glomdalen via en bro. Vantro når vi ”broa” bare for å 
oppdage at den er ”long gone”. Det eneste som er igjen er to eldgamle brukar på hver side og 
en hesjetråd spent over. Uventet og en ubehagelig overraskelse. Der og da oppstår vårt nye 
motto for konkurransen; ”Expect the unexpected”.  

 
Det er ingen vei utenom vading. 
Det er grålysning, is i gresset, elva 
er meterdyp og femti meter bred. Vi 
diskuterer om kryssing er 
forsvarlig, men konkluderer med at 

det ikke finnes alternativer. Ingen 
fristes til å jumpe uti.  
 
Strømmen er uhyre sterk og vi må 

virkelig konsentrere oss for ikke å 

miste balansen. Vissheten om at et fall kan bli fatalt, 
skjerper konsentrasjonen. Over på andre siden er vi 

iskalde. Vi får på oss dunjakkene i en fart og går det vi 
makter for å få opp varmen. 
 

En labyrint av is 
Vi når Austerdalsisen - på forhånd annonsert som en av 
konkurransens høydepunkter - på tirsdag formiddag. 
Breen er overveldende! Blåis, brefall og sprekker i alle 
retninger venter. Vi gleder oss!  
 
Vi er effektive og får på oss stegjern og legger i vei. I de 
mange bratte partiene må vi virkelig jobbe for å få feste 

Nede i tåka finner vi en av opplevelsene som huskes best! 

Austerdalsisen ligger foran våre føtter 

Vi er små i disse mektige omgivelsene 



 

 

for stegjernene og isøksa. Innimellom går vi inn i 
selve isen gjennom store isgrotter. Opplevelsen 
er overveldende!  

 
Vel nede av isen nærmest løper vi de to timene 
ned til TA 9. Vi skjønner at vi begynner å få 
dårlig tid om vi skal rekke i mål før cut’en 
onsdag kl 16. 
 
Kajakk og inlines på grus 
Kiosken i Svartisdalen tømmes for pølser og cola 
før vi jogger ned til kajakkene. Første del er en 
småartig breelvpadling med stryk opp til grad 
1+. Det gjør at vi holder høy fart og selv om hele 
padlingen er på over 20 km, bruker vi ikke mer 
en drøye to timer. På vei ned elvas rolige partier 
ser vi to fiskeørn som koser seg med 

kveldsmaten. Trøttheten gjør seg gjeldende, men 
vi unngår i alle fall å sovne. Nede på Røssvold 
camping får vi høre historien om laget der alle 
fire sovnet i kajakkene og de våknet først idet de 
gikk på grunn på en sandbanke! 

 
 Vi tar en 15 minutters 
sovepause på TA 10 før vi 
legger ut på de 25 kilometerne 
til starten på grottingen. 
Etappen er stipulert til 2,5 

time, noe vi synes høres mye 
ut. Vi skjønner imidlertid 
bakgrunnen for stipuleringen 
når asfalten slutter etter 19 

kilometer og grusveien 
fortsetter. -”Expect the 
unexpected”… Første del er 

det mulig å rulle, men etter 
hvert må vi stabbe oss frem. 
Klokka nærmer seg midnatt og vi er sure, trøtte og i elendig humør. I tillegg vet vi at tiden er 
uhyre knapp om vi skal rekke til mål før det stenger.  

 
Vi når GZ 5 rundt ett-to-tiden på natten og 
innser at vi må sove noen timer om vi skal 
makte å fortsette helt til mål. Vi hiver i oss 
mat og slenger oss i soveposen.  
 

Ekstrem hulekryping 
Vi står opp med det første skinnet av 
dagslys. To timer søvn har hjulpet, men når 
vi firer oss ned ”Trollkjerka” kjenner vi oss 
på ingen måte uthvilte. Vi følger canyonen 

Raske og dyktige. Bestetid på brevandringen! 

Rolig (og kjedelig) padling ned elva 

På vei inn i spektakulære formasjoner 



 

 

oppover og når etter hvert frem til inngangen til 
grotten hvor vi må klatre opp en foss. Vi sliter 
voldsomt på jumareringen opp fossen. Anders og 

Håvards ide om å ta sekken til Lene er idiotisk. 
Med nød og neppe kommer de seg opp fossen, 
men er fullstendig tappet for krefter. Lene derimot 
kjenner seg sterk og hadde lett klatret opp med sin 
egen sekk uten problemer.   
 
Det er 3 grader inne i grotten og vannet holder 

samme temperatur. Vi følger elva innover i trange 
kanaler, svømmer over store jettegryter og klatrer 
opp små fosser. Hele tiden er vi omgitt av 
blankskurt marmor som skinner i lyset fra 
hodelyktene. Det er fantastisk vakkert. Etter hvert 
tar vi av fra elva og grotten endrer karakter. Det 
blir sleipt, gjørmete og stadig trangere. Vi må 

først ned på knærne, videre ned på magen og til 
slutt må også sekken av for å komme frem. I et 
par hundre meter åler vi oss gjennom en passasje 
der høyden er maksimalt 30-40 cm. Vissheten om 
at vi er flere kilometer inne i fjellet gir en herlig 
klaustrofobisk følelse.  
 

Det vier seg imidlertid ut igjen og etter 
ny klatring kan vi til slutt krype ut i 
dagslyset. Vi har brukt over to timer på 
de 3 kilometerne inne i grotten.  

 
Desperat løping 
Av postvaktene ved grotteutgangen får vi 
vite at vinnerlaget Nike brukte 8 timer 

derfra til mål. Vi har 8 timer og et kvarter 
til målet stenger og det gjenstår 12-13 
kilometer med fjellorientering og 

nærmere 8 mil sykling. Vi har snart 
konkurrert i 7 døgn, nærmere 160 timer 
og skjønner at tiden er svært knapp.  

 
Lene har uutholdelige smerter fra begge akillessene og er oppriktig bekymret for at de skal 
ryke. Hun jager likevel videre med et sammenbitt uttrykk. Det veksles få ord. Vi løper, noe vi 
ikke har gjort på mange døgn. Etter noen kilometer må vi stoppe og tape Lenes føtter for i det 
hele tatt å kunne fortsette. En dyrebar halvtime mistes. Skal vi virkelig ikke greie å fullføre? 
Ender det med at vi blir vi tatt av banen nærmest på målstreken? Motløsheten slår imot oss, 
men vi neglisjerer den. Vi er enige om å gi alt i forsøket på å nå mål. Utstyret fra Lenes sekk 
fordeles på oss andre, smerten ignoreres og vi truer oss videre. 
 
 
 
 

Det er vått og kaldt, men vi smiler likevel! 

Det er vanskelig å ta seg frem flere plasser 



 

 

Målgangen 
Vi når Gear Zone 6 etter bare tre timer. Vi har faktisk tatt inn tid på Nike! Optimismen 
tennes! Dette skal vi greie! Vi gjør et superraskt skifte og hiver oss på syklene. 4.45 til målet 

stenger. 
 
Til tross for at legeteamet har forsøkt å lindre Lenes akillesproblemer etter beste evne, proppet 
henne med smertestillende og betennelsesdempende medikamenter, har hun store problemer 
med å trå rundt pedalene. Vi tauer det vi er gode for og Lene hjelper det beina greier.  

 
Det er bare 12 timer siden sist 

vi sov, men selv ikke mengder 
med koffeintabletter er nok til å 
holde oss våkne. Dette er en 
kritisk fase der riktige valg er 
avgjørende. Det svenske laget 
Kustjägarna valgte å ignorere 
søvnbehovet og satset på å 

sykle hele 8 milsturen uten 
søvn. Det endte med at jenta på 
laget sovnet på sykkelen og 
skadet seg så stygt at laget 
måtte bryte kun tre mil før mål. 
Vi vil ikke gå i samme fellen 
og tar oss tid til 3 ganger 5 
minutter power-nap underveis. 
 
Det går! 10 kilometer igjen og 

fortsatt to timer å gå på! Vi treffer Benita og Bård på Norrøna-laget som har kjørt oss i møte. 

De heier oss frem. Det siste stykket opp bakkene mot mål er stemningen ladet. Vi sier lite og 
alle kjenner på sine egne følelser. Følelsen av å ha klart det! Vi gjennomfører VM! Det 
kjennes stort. 7 døgns konkurranse med til sammen 16 timer søvn gjør oss muligens litt 
overemosjonelle… Det er i alle fall flere som har ørsmå tårer i øyekroken når vi triller på linje 

over målstreken i Hemavan klokken 15.03, 7 døgn, fire timer og 3 minutter etter at vi startet 
fra samme sted.  

Kroppen fungerer overraskende bra etter 7 døgn konkurranse 



 

 

Champagne-korken smeller 
og vi skåler i Möet & 
Chandon. Vi er stolte og 

mener vi har god grunn! 
Første norske lag som 
noensinne har gjennomført 
VM i Adventure Racing!  

 
Epilog 
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 spektakulære 
opplevelsene vi hadde underveis.  
 
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. Gitt oss noe, lært oss selv litt bedre å kjenne, gjort at vi har 
vokst litt som mennesker!  
 
Følelsen vi sitter igjen med gjør at lysten til å delta på liknende konkurranser er enorm! Hvor 

kommer denne lysten fra spør du som leser kanskje? Hva er det som driver noen til å 
gjennomføre denne typen konkurranser igjen og igjen? Det finnes sikkert flere mulige 
forklaringer… En av de bedre, om enn ikke den mest vitenskapelige, er forklaringen til Ian 

Adamson, kaptein på laget Nike Power Blast som vant ARWC 2006:  
 
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. The more races you 

compete in, the more brain cells you lose, until each race melds into the next. At this point 

your life becomes adventure racing. If you have any interests outside the sport, you should 
give them up right now or go and hit your head repeatedly with a large hammer until you 

forget about them. 

 

 
The more you suffer, the greater the retrospective enjoyment. 

 

Champagne smaker litt rart etter 7 døgn uten tannpuss... 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Slitne gutter forteller hvor fint det har vært! 

Multitude Salomon 2006 

 

Tekst: 

Anders Hauge 

 

Foto: 
Jørgen Dan Isacsson 

Peder Sundstrøm 

Benita Lundgren 
Bård Smestad 

Gaute Stavik 



 

 

TAKK! 
Vi i Multitude Salomon har mange å takke for at vi greide å gjennomføre ARWC 2006. Det er 
sikkert flere enn de som er nevnt nedenfor som bør takkes, og vi ber om unnskyldning 
ovenfor dem som er glemt! 
 

Sponsorer: 

 

Vår hovedsponsor som gir oss tipp-topp utstyr til alle 
formål 

 

Forsyner oss med superlette og solide Nakamura 
Platinum HT sykler 

 
Gir oss verdifulle råd om kosthold og energi-inntak 

 

Er alltid behjelpelig med å skaffe det utstyr vi trenger 
innenfor vannaktivitetene 

 
Sørger for at vi har sportsbriller til alle slags forhold 

 

Gir oss sportsdrikk, proteindrikk, energibarer, 
energitabletter mm. 

  

Samarbeidspartnere: 

 
Skaffer oss sykkel-o stativer og GPS-holder 

 
Sørger for at vi har et fantastisk lett og funksjonelt telt 

 
Hjalp oss med materialer til sykkelkassene våre 

 
Hjalp oss med tau og stegjern av beste kvalitet 

 
Sikret at vi hadde lette og funksjonelle hodelykter 

  

Andre: 
Olav Morten Hagen, Stine 
Hjermstad Kirkevik, Rune Rystad, 
Terje Granheim og Anders 
Kløvstad 

Har laget mat, fikset utstyr, kjørt bil og hjulpet slitne 
deltagere. Støtten fra supportene er helt nødvendig for 
oss i våre konkurranser 

Vigleik Sexe For masse gode råd om adventure racing og lån av 

utstyr 
Familien Hauge For lån av garasje, opplagsplass og andre 

nødvendigheter under forberedelsene 
Lene Hansen Takker vi for at hun villig vekk lånte bort sykkelen sin! 

Familien Espelien For lån av tilhenger så vi fikk med oss alt utstyret 
Mamma Lundgren Som hjalp oss å holde oss våkne under konkurransen 

ved hjelp av importerte koffeintabletter fra Sverige 

 


