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Kompetent!
Når du bevæger dig på udsatte steder, skal
du kunne stole på din egen kompetence og
dit udstyr.
Spejder Sport udvælger konstant de bedste
produkter fra en lang række af de førende
producenter til hele verden. Det er ikke bare
de mest tekniske og sofistikerede produkter,
men også de enkle, der opfylder basale
ønsker i god balance mellem pris og kvalitet.
Med vores personales brede erfaring
kan vi yde dig en kompetent vejledning og sammen finde frem til
det udstyr, der gør dig i stand til
at finde eventyret
- og komme
hjem igen.

Photo: Thomas Ulrich, archive MAMMUT

www.spejder-sport.dk

leder_INSPIRATION
Inspiration er en mærkelig størrelse.
Den kan komme, når man mindst
venter det, og fra ting man absolut
ikke regnede med ville inspirere
en. Det er en pludselig opstået
følelse af begejstring, der evner at
åbne ens øjne for en ny måde at se
verden på. Det er måske store ord,
og inspirationen findes selvfølgelig
i mange størrelser og former, men
når den er allersmukkest evner den netop at åbne ens blik for
nye muligheder.
Sådan en oplevelse havde jeg fornylig, da jeg sad
hjemme i sofaen og læste Tobias Liljeroths artikel fra den
krigshærgede Kashmir-provins, der ligger klemt inde mellem
de to atommagter Indien og Pakistan. Min begejstring gjaldt
selvfølgelig ikke krigen og de frygtelige jordskælv, der ramte
området, efter Tobias var der sidste vinter, men jeg blev
smittet af den livs- og skiglæde de lokale besidder. Troen
på at Kashmir atter vil blive et område, der vil boble af liv og
glade smil. Der kan synes at være lang vej, men det er ikke
en umulig vej og Tobias artikel har gjort, at jeg tror på, at der
er lys for enden af tunnelen. Vinteren har nu for alvor sat ind
i Kashmir og de øvrige områder, der er berørt af efterårets
jordskælv, og der mangler ifølge Dansk Røde Kors stadig
hjælp til ofrene i de bjergrige regioner. Vi vil hermed opfordre
til, at man ser på hvilke muligheder, der er for at hjælpe, så
vi kan få livsglæden og mulighederne tilbage til et af verdens
smukkeste bjergområder.
Chefredaktør, Peter Tranevig
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SOME USE OUR GEAR TO PERFORM.
OTHERS USE IT TO SURVIVE.
For nearly 130 years we’ve provided high quality gear for
work, survival and sport. It began with a commitment to
provide workers with more than just clothes but protective
equipment. It’s for people who work in uncertain and
sometimes harsh conditions.You, of course, can use it for
whatever you like.

Utah Photo Mattias Fredriksson
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Foto: Jacob Djurhuus / Snowboarderen Ole Christian Kjos på vej til skole.
Næste udgave af LUKSUS er på gaden primo april.
Alle henvendelser angående redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til
redaktionen. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotografier
eller tegninger, der indsendes uopfordret. Artikler, billeder og annoncer må
ikke eftertrykkes uden skriftlig tilladelse fra LUKSUS. De i bladet nævnte
priser er vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle
fejl. Artiklerne i bladet reflekterer de respektive forfatteres holdninger og ikke
nødvendigvis udgiverens og redaktionens.

ATS-SPORTS / TLF.: 39641313 / MAIL: ats-sports@mail.dk

9:I:C:HI:H@>B6<6H>C9J7:=£K:G

I>EH>CHE>G6I>DCI:HI G:?H:BuA G:EDGI6<

:G76<<GJC9HHID;

 @¡BE:
<6AA:G>
&+H>9:GB:9

K>CI:G:CH
;:9:HI:7>AA:9:G

 B>8=6:A
;J
<B
6CC
 ?6<I:CEu:C9
G¢B

 I:B6/
H@
>>
HK
:G><:
 uG:D<K6AAuH:C=6

GB:G:
6I7N9:Eu!:C99JIGDG

cZl

K>C9;ADII:EG¡B>:G

@DC@JGG:C8:

@';J?6I>K:H@>
=:HIG6=6C9H@:G
A68GDHH:HI¢KA:G
D<B:<:IB:G:

oZVaVcY
  :CBuC:9HH@>A¢7EuK:G9:CH
HBJ@@:HI:H@>9:HI>C6I>DC

&*@7D<;8(&&,*/"+&AH
986

CD@).!"
H:@*.!"

!

>C9:C9£GHH@>>=DAA6C9$6C?67DA7?:G<H><:G;6G
K:A
K>CI:G:CH7:9HI:H@>;>AB$IG>8@I>EH$HIDG@DC@J
GG:C8:

NYT PIST N’ POWDER PÅ GADEN. KØB DET I DAG!
SE FORHANDLERLISTE PÅ WWW.PISTNPOWDER.DK

#20 BUZZ

nyheder fra ind- og udland

5

Fem hurtige
spørgsmål til
Kristoffer Szilas,
der som blot
tredje dansker
har klatret
en mix-rute
af sværhedsgraden M8.
(hint: Det er RET
svært)

HURTIGE ?

FOTO ANDERS STRANGE NIELSEN / FRONTPOINT-SPORT.COM

1) Hvem er Kristoffer Szilas?
En stille og rolig fyr på 23, som godt kan
lide at have styr på tingene, og som nogen
nok vil mene er ret resultatorienteret på
mange punkter.
2) Hvad er det ved mix-klatring, der
fascinerer dig?
Jeg synes, at mix-klatring integrerer en
masse aspekter af klatring generelt.
Der er det traditionelle med selv at sætte
sikringer og vurdere om de kan holde, og
man skal kunne klatre is ret godt, fordi det
man finder på ruterne plejer at være ret
tyndt. Og så er der selvfølgelig det fysiske,
som ofte involverer store bevægelser og
masser af syre i underarmene. Men psyken
er en meget væsentlig del af det at klatre
mix. Det at skulle stole på økseplaceringer
på klippe minder ret meget om aid-klatring,
og det er tit her, folk de står af – og ikke

så meget på grund af det fysiske.
3) Hvordan var det at klatre Not
only an (n)ice guy?
Jeg prøvede ruten uden succes sidste
vinter, så det var rart at kunne se det
fremskridt, jeg har gjort på et år. Jeg har
trænet ret specifikt til mix med en masse
klatring i tag, pull ups og selvfølgelig
træning på drytool-ruterne på Artillerivej.
Det er altid godt at kunne sætte sig et mål
og så, efter en masse træning, også at
kunne opnå det.
4) Hvad er målet for den
kommende tid?
Mit næste mål her til vinter er at klatre
ruten Lucky Lisa (M8) i Rjukan, og se om
det også kan blive til noget lidt sværere.
Ellers står den på alpinklatring i Chamonix
til sommer.
5) Hvad laver du, når du ikke

5Kristoffer

Szilas prøver
kræfter med Not only an
(n)ice guy (M8) i Rjukan,
Norge.

hænger med to isøkser i
hænderne?
Jeg læser geologi på 3. år på KU, så det
meste af tiden går med at sidde og læse
tykke bøger om magmatisk petrologi og
andre spændende emner. Desuden træner
jeg en del i Nørrebro Klatreklub. Men der
bliver da også lidt tid til kæresten, selv om
hun nok mener, at jeg bruger alt for meget
tid på at klatre.
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BUZZ #20
WORD UP!
Simon Munck
> Simon startede i 2004
baren The Place i Avoriaz
sammen med de to
brødre Rune og Jonas
Borrew. De fik idéen, da
de arbejdede som guider
i Avoriaz.
INTERVIEW NILLER BORUP

Hvordan får du dit år til at gå? Jeg
tilbringer selvfølgelig hele vintersæsonen
i Avoriaz. Sommeren tilbringer jeg i
Grækenland og Danmark.
Hvad ser du mest frem til i 2006
sæsonen? Jeg ser selvfølgelig frem til
DM i uge 6, men især til det nye koncept
Frostgun i uge 7, som Fugmann står for.
Det bliver spændende at se, hvordan det
kommer til at fungere!
I støtter godt op om den danske
freestylescene med sponsorater
til f.eks. DM i uge 6 og Frostgun i
uge 7. Hvad skyldes jeres interesse
i freestylescenen? Det er mest fordi,
vi alle sammen har brugt meget tid på
freestyle og gerne vil være med til at gøre
det større. Det er fedt, at det er begyndt at
blive mere seriøst.
Hvad tror du, der er flest damer i:
bartender på The Place eller skribent
for Luksus? Helt klart bartender!
Barchefen Dan rammer ca. 20 stykker på
en sæson.
Okay, det slår den polak med
psoriasis i skridtet, som jeg fik
fyret op for!! Hvad skal der til for at
få dig til at svinge en gratis drink
over disken? Der skal skabes en god
stemning, så det giver profit begge veje!
Så spred godt humør, så kan det være, der
ryger en drink din vej...

ski & snowboard

SIDSTE
NYT...
mennesker
arrangementer
gear
diverse
g

Frostne pistoler

TRICKTIPS!
SWITCH 360 DOBBELT JAPAN
(TANNERGRAB)

Så er line up’en til FrostGun
klar. Skiers: Nikolaj Vang,
Troels Feodor, Rasmus
Brohl, Kim B. Nielsen,
Rasmus Dalberg Jørgensen, Anders Pedersen og
Michael Fugmann. Boardere: Casper Pedersen,
Mark Dannemand, Rune
Rasted, Ole Christian
Kjos, Aske Johan Koppel
Stræde, Magnus Kirchheimer, Rune Sørensen.
Vi glæder os til at give den
gas i Avoriaz i uge 7.
g

Gang i Globen

Der er måske ikke ligefrem
tale om en nyhed, men
derfor fortjener Cafe
Globen på Thuresensgade i København alligevel
endnu en omtale. Her kan
du vinteren igennem lune
dig med mange foredrag
og arrangementer fra hele
verden. Tjek mere på www.
cafegloben.dk
Ny hjemmeside for wakeboard-entusiaster
g

Casper Andreasen, som
nogle måske husker som
bagmanden bag artiklen om
actionsport på Cuba, som
vi bragte i sommer, er en af
hovedkrafterne bag denne
nye side. Siden hedder
www.ontherope.net
g

Ny skatebutik i Kbh.

Den gamle skatebutik Submachine har skiftet ejer og
indhold, og butikken hedder
nu Roots.
g

Peter går online

Den svenske topklatrer Peter
Bosma har åbnet sin egen
hjemmeside
www.bosma.se

TIP: Du bør kunne køre switch, altså baglæns, før du

forsøger det her trick. Find en kicker, du har det godt
på, den behøver ikke være vildt stor.
Navn: Rasmus Dalberg Jørgensen
Bopæl: København
Spons: Rossignol, Anon, Rip Curl, R.E.D, Hestra, Contry
Trick: Switch 360 dobbelt Japan (Tannergrab)
Location: New Zealand
Foto: RAD Film Production

Månedens medarbejder(e)
JACOB HØIBY

TOBIAS HANSEN

BJARKE MOGENSEN

Jacob har været en del af
LUKSUS siden starten. Ja faktisk
var han på forsiden af det første
nummer, vi sendte på gaden.
Hans krop lagde profil til vores lille
logomand. Billedet stammer fra
en ekspedition til det 7134 meter
høje Peak Lenin, hvor ideen til
LUKSUS blev undfanget. Så det
er vist på tide, at han får sin plads
her på siden. Jacob er en fast
del af vores testteam, og tester
glædeligt og kompetent alt tænkeligt udstyr på sine mange
ture til Alperne, Sydamerika, Sverige, eller hvor den næste
tur nu går hen. Venskabet går tilbage til de spæde spejderår
i Farum, hvor kimen blev lagt til et livslangt venskab – med
bjergene som et naturligt omdrejningspunkt. Til dagligt er
Jacob fysioterapeut, og han var derfor det oplagte valg til dette
nummers testteam, der stiller skarpt på custom-såler.

Det er faktisk langt fra første
gang, at Tobias Hansen optræder
på disse sider. For et års tid
siden åbnede han sammen med
Anders Olesen skabet med
hemmeligheder om St. Anton, og
i sidste udgave af dette magasin
blev han interviewet sammen
med sin lillebror Jeppe til det vi
kalder ’Det sidste ord’. I dette
nummer har Tobias bidraget med
en artikel om netop hans lillebror
og hans liv som en af Danmarks eneste freeridere. Når Tobias
ikke lige leverer stof til dette magasin er han i fuld gang med
sin uddannelse til journalist på Journalisthøjskolen i Århus. I
øjeblikket er han i La Grave og omegn for at samle materiale til
en række artikler, der vil blive bragt i efteråret, og vi glæder os
med julelys i øjnene til at se, hvad brødrene Hansen kommer
til at trylle frem.

Første gang vi mødte Bjarke
var på sidste års ISPO-messe
i Tyskland, der er den årlige
vinterbegivenhed, hvor branchen
mødes og viser deres nyeste gear
frem. Her stod Bjarke stolt og
viste sine nydesignede Lofoten
bukser fra Norrøna frem. Det blev
til en hyggelig stund på standen,
og grunden blev lagt til et samarbejde. I dette nummer har vi taget
en snak med Bjarke om, hvordan
det er at arbejde hos en udstyrsproducent som Norrøna, og
hvilke tendenser han ser i de kommende år. Men han har også
selv været ved tasterne og har skrevet en artikel om et lille
pudderparadis ved navn Tonale, der ligger godt gemt væk
oppe i de italienske alper. Hvis man vil læse mere om Bjarkes
liv, kan man klikke ind på hans website: www.bmskier.com.
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#20 BUZZ

ski & snowboard

1. Kør switch mod kickeren og kig over
venstre skulder, hvis du skal rotere mod
venstre og over højre skulder, hvis du
skal rotere mod højre. Når du kommer op
på kickeren, så fokuser på lippen, altså
kanten af hoppet, sæt rotationen i gang
med armene og skær (carv) gerne ud over

hoppet. Hvis man carver, kommer man
til at ligge mere ’fladt’ i luften, hvilket ser
rigtig fedt ud.
2. Få fat i grabbet så tidligt som muligt,
venstre hånd holder højre bagski og højre
hånd højre forski (hvis du roterer mod
venstre), hvis du har sat rigtigt af ligger det
helt naturligt.
3. Spot landingen når du har roteret de
første 180 grader, men sørg for, at du ikke
stopper rotationen for tidligt.
4. Når du er kommet helt rundt, slipper du
grabbet og kigger ned på landingen, spred
benene og spænd i maven, land.

5. ”Ride it out switch”, lad være med at
vende rundt lige når du lander, men bliv
ved med at køre baglæns, det gælder for
alle tricks, der landes baglæns.
Se flere tricktips med Rasmus DJ i
bonusmaterialet på skifilmen Big Deal.

Hvor meget ved
du om DM?
QUIZ: Her en lille quiz til at komme i den rette

vinterstemning inden DM i Freestyle Ski og Snowboard.
1) I hvilken alpeby bliver DM afholdt?
2) Hvilken alpeby dannede rammen om DM i 2003?
3) Hvem sad tungt på tronen hos herrerne i snowboarddisciplinerne i 2005?
4) Hvad hedder kvinden, der vandt boardernes slopestyle 2005?
5) Hvad hedder det kun 12-årige lysende talent, der slog
igennem i 2005?
6) Hvem holdt den mest tankevækkende tale på podiet i 2005?
7) Hvad hedder søstrene, der ikke er til at komme uden om på
snowboard?
8) Hvilket år deltog Michael Fugmann for første gang i DM og
vandt?
9) Hvilket år vandt Anders Bjørndahl for første gang DM i
pukkelpiste?
10) Hvad hedder baren, hvor man mødes under DM?

Hmm...

?

Svar 1) Avoriaz, 2) Val Thorens, 3) Ole Christian Kjos, 4) Lea Hein, 5) Trine
Jørgensen, 6) Tommy B, 7) Lundholdt, 8) 1999, 9) 2000, 10) The Place

BUZZ #20

snowboard
Aske Koppel
Stræde er
på box’en.

Mikkel Bang (Norge)
med en wallride. I
baggrunden ses OLmanden fra 1994.

TEKST OG FOTO MIKKEL FAUERHOLT

Slaget om

Skandinavien
REPORTAGE: Snowboardlandskamp mellem Norge,
Sverige, Finland og Danmark, lørdag d. 17/12 2005.
Det er ingen hemmelighed, at danske
snowboardere og skiløbere hånes af
vores skandinaviske brødre og søstre.
Det kan mange sneinteresserede nikke
genkendende til. Men midt i december
samlede en flok danske snowboardere
den hvide handske op. De var ikke blevet
udfordret, nej, tværtimod.
Danmark var nemlig ikke blevet
inviteret med til den traditionsbestemte
skandinaviske snowboardlandskamp i
Hafjell, Norge.
Lavinen udløstes da Frederik fra Slide
Distribution ringede til arrangøren for
snowboardlandskampen. Han brokkede
sig: ”Hvorfor er Danmark ikke inviteret
med, nu når der er tale om en skandinavisk
landskamp?”
Det er en provokation/udfordring,
når man end ikke bliver betragtet som en
betydningsfuld konkurrent. Den udløste
lavine begravede de unge snowboardere
i en massiv mængde bekymringer, især
da de fire dage efter skulle stå over
for det største set-up af rails og boxe
de nogensinde havde oplevet. Ud over
det skulle de konkurrere imod nogle
af de skandinaviske riders, der tilhører
verdenseliten.
Vores hovmod stod for skud – ryggen
mod muren. For ville vi som frygtet og
forventet tabe ansigt, eller kunne de
syv snowboardere forandre synet på
danskerne?
Det ville unægtelig være ønskværdigt,
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om danskerne kunne gå fra at blive
betragtet som en flok alkoholisk anlagte
skiløbere uden talent til anerkendte
entusiaster.
Set-uppet
Hafjell skicenter havde så absolut lyttet
til kritikken af sidste års konkurrence.
Kritikken gik på, at banen var for let og
railene for små sat i forhold til de norske
og svenske snowboarderes kunnen.
Så da de danske riders ankom dagen
før konkurrencen, var de mildest talt
chokerede over den enorme bane og de
drabelige rails. De havde jo set klip fra
sidste års dyst.
Som træningsdagen gik, fik de
fleste danskere dog sat nogle tricks
på de forskellige obstacles. Anders
Borch, en af de danske riders, udtalte på
træningsdagen: ”Jeg er udmærket klar
over, at vi ikke kommer til at vinde, men vi
skal bare bevise, at vi danskere ikke er så
dårlige, som de andre lande regner med.”
Landskampen som
konkurrenceform
Landskampe er en ny konkurrenceform
inden for grene som snowboarding og
skateboarding. For en måned siden blev
der afholdt landskamp i skateboarding.
Nationalhymnerne blev afspillet, og der
blev skatet i landsholdsdragter.
I Hafjell, Norge, var der ingen
nationalhymner eller landsholdsdragter. Det

var en venskabelig kappestrid, hvor hvert
land fik fire gennemløb. Snowboarderne
skulle køre på en bane med flere
obstacles, og så gjaldt det om at få det
meste ud af dem.
De norske, svenske og finske riders
Forudsætningerne vores skandinaviske
fæller lever under er gunstige i forhold
til de danske. Først og fremmest har de
bjerge og sne. De fleste har mulighed for
at ramme et skisportssted inden for to
timer.
Om finnerne siger man at grunden
til, at de er blevet så dygtige er, at deres
hop og landinger er hårde som is. De har
lært på den hårde måde, at det gør ondt
ikke at lande de tricks man forsøger. Og
skulle man forfalde til at tale om gangsters
inden for snowboarding, ville finnerne nok
være definitionen. Verdenseliten er i høj
grad præget af finner, og de fleste store
teams som Burton og Forum har finner
repræsenteret.
Nordmændene har stor tradition for
at fostre talenter og verdensstjerner. For

6Aske

og Bo smiler
til kameraet.
66Ole Kjos med en
gap til rail.
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snowboard
Knut Eliassen
med en frontside
boardslide.

Det danske
snowboardlandshold.

ti år siden hed de Daniel Franck og Terje
Haakonsen, i dag Andreas Ydre Wiig og
Mikkel Bang. Alle riders har på hver deres
tid og måde sat høje standarder inden for
freestyle snowboarding.
Sverige er ligeledes en nation
hvor ski og snowboarding nærmest
er nationalsport. De har mange store
konkurrencer i Sverige og en hel del gode
snowboardparker. Det var eksempelvis
en svensker, der vandt en af de største
snowboard konkurrencer i Europa i år: Air
and style i München.
Når man står og betragter en
konkurrence som landskampen i lørdags
virker det som om, at snowboarderne fra
Norge, Sverige og Finland er født med
et bræt under fødderne. Forskellen er
bl.a., at de fleste af vores modstandere
snowboarder mellem 200 og 300 dage
om året og har gjort det siden de var 1213 år.
Da der var best trick til landskampen,
satte nordmændene tingene og forholdene
på plads. Henning Marthinsen satte et

switch trick med halvanden gang rotation,
fløj fem meter, gled ned af et gelænder og
spandt til sidst en lille omgang af. Dagens
Trick hedder: 450 to backside boardslide
270 off.
En stor del af nordmændene,
svenskerne og finnerne er professionelle
snowboardere, rejser verden tynd og filmer
til de helt store film produktioner med
meget store budgetter. Danskerne har
højst taget et par sæsoner efter gymnasiet.
Er nok sponsorerede, men betaler selv for
rejser og filmer selv deres film.
Det danske landshold og
konkurrencen
De syv snowboardere der repræsenterede
Danmark var:
Aske Koppel Stræde som har været to
sæsoner i Whistler. Han er upcoming
på den danske snowboardscene og
imponerer særligt med svære tekniske
tricks på rails. Til landskampen udmærkede
han sig bl.a. med 5-0 på dødsboxen og
noseslide på den flade box.

Anders Borch er instruktør på Oure
idrætshøjskole og kendes ved hans power
tricks. Han har bl.a. været på sæson i
Alpes d´huez. Han var danskernes man of
the match og satte tricks som switch 5050 og switch boardslide på dødsboxen.
Lea Hein har været på flere sæsoner
i Whistler og Val D´izere, hun boardslider
alt lige fra c til s rails og vandt bl.a. DM
i slopestyle sidste år. Til landskampen
imponerede hun dommerne med stilfulde
boardslides på den flade box.
Bo Gundtoft har været på sæsoner i
St. Anton og Avoriaz, han er dygtig både
på rails og på hop. Han har tydeligvis
fået sin stil fra mange års skateboarding.
På dagen lavede han nose-press på
dødsboxen og tailslide shifty på den flade
box.
Ole Kjos er bosat i Norge, hvor han
går på det norske snowboardgymnasium.
Han vandt alt til sidste års DM og ligger
generelt et niveau højere end andre
danskere på hans tricks. Til konkurrencen
satte han noseslide revert på down railet
og backflip ud fra roller coaster linjen.
Mark Dannemand er så absolut en af
Danmarks største snowboardentusiaster,
han befærder sig nærmest konstant i sne.
Sidste år havde han den bedste og mest
alsidige part i den danske snowboardfilm
FROST. Han har været med i samtlige
konkurrencer de sidste 5 år og vandt
begge slope-style konkurrencer i Vallåsen
i fjord. I Hafjell satte han backside
lipslide på down railet og backflip ud fra
rollercoaster linjen.
Frederik Conradsen har hovedsageligt
udviklet hans talent for rails på Vallåsen. På
dagen satte han 50-50 på down railet og
backside 180 ud fra roller coaster linjen.
Danskerne tabte ikke ansigt
Danskerne endte på en flot fjerde plads.
Objektivt set var danskerne et niveau
under de norske og svenske riders. De
finske riders skuffede på dagen, og derfor
faldt danskerne ikke igennem. Danmark var
på imponerende vis foran finnerne i to af
de fire runs. Danskerne tabte ikke ansigt,
og det var jo i alle fald de forventninger
det danske landshold ønskede at indfri.
De danske riders var tydeligvis tilfredse
efter dysten og glade for at have deltaget.
Det endelige resultat blev: Norge, Sverige,
Finland og så Danmark.
Nok vandt de syv danske
snowboardere ikke konkurrencen, men de
fik props af de andre riders efter dysten.
Der er rematch i Sverige til marts og
danskerne er denne gang inviteret. Så
lidt er der vel ændret ved skandinavernes
syn på danskerne, i alle fald er de blevet
anerkendte som entusiaster.
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Supra

Navnet og teamet på skomærket, der er udsprunget
af Kr3w, er nu på plads. Man
skal nok være amerikaner for
at opkalde et skomærke
efter en bil fra Nissan,
men man skal til gengæld
være idiot for ikke at kunne
se potentielle dollars i et
mærke, der har Antwaun
Dixon, Tom Penny, Erik
Ellington med flere på
teamet.
g

Adio Easter Parade

Adio Footwear afholder en
hyggelig påskekonkurrence
den 15. april kl. 10-18 i
Copenhagen Skatepark.
Der er en stor pengepræmie
til førstepladsen, som efter
sigende skulle være både
sjovere at dyste om og
sværere at vinde.
g

Reason to believe

Jamie Thomas og hans
ultra-kristne railskating-kammerater har netop udgivet
en skatevideo, de kalder
Reason to Believe. Du kan
blive klogere på grundene
til, at Jamie tror på www.
faithskatesupply.com
g

Nye lifter i Chamonix

Sidste år kom en 8-stolslift,
som sammenkoblede Le
Tour med Vallorcine. Det
forbedrede tilgangen til en
del offpistture. Året før blev
Herse-liften på Grand Montets byttet ud. Denne sæson
er den trange gondollift på
Flégère erstattet med en
ekspreslift med seks sæder.
g

DM på nettet

Følg DM i Freestyle Ski
og Snowboard på www.
dminfo.dk. Løjerne tager
fart i uge 6 i Avoriaz, så du
kan stadig nå at købe billetten, hvis du er hurtig.
Springsession er oppe at
køre på nettet
g

Klik ind på www.springsession.dk og tjek dette
nye tiltag på den danske
freestyle scene.
g

KT til Rookies Quest

Vores egen Kristian Thorstensen er blevet udtaget
til O’neil Rookies Quest.
Konkurrencen finder sted 4.5. februar og kan følges på
www.xtremeverbier.com
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En dag i

børnehøjde
KONKURRENCE: En lørdag i Roskilde dannede rammen

om danmarksmesterskabet i Junior Bouldering.
Roskilde Klatreklub lagde lokaler til dette
års junior DM, og det var der mange
juniorer, der havde fundet ud af. De 87
deltagere var langt flere, end man først
havde håbet på, og kun ved en stor
indsats fra Roskilde Klatreklub, med blandt
andet en hasteudbygning af væggen,
kunne konkurrencen gennemføres. I den
ældste klasse vandt favoritten Michelle
Pedersen fra PLØKS hos pigerne, og
Asger Nielsen vandt hos drengene.
Tilskuerne fulgte klatrerne på helt tæt
hold, og de kom med opmuntrende tilråb,
jublede, når en klatrer toppede ud, og
ærgrede sig, når det glippede. Det var en
intens og dejlig dag i Roskilde.
Foruden de uundværlige frivillige,
der fik stablet dette fine arrangement på
benene, var der tre personer, der fik det
hele til at glide i olie. Stefan Jacobsen fra
Roskilde Klatreklub og DSF Juniorudvalg,
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Tina Jensen fra Dansk Sportsklatreforbund
og rutebygningsansvarlig Henning Timm
fra Roskilde Klatreklub. Vi glæder os meget
til at følge udviklingen i juniorrækkerne
i det kommende år, da det lader til, at
det bobler med talent, og at udviklingen
endelig har taget fat blandt juniorerne.
Næste gang, du kan opleve cremen af
den danske klatrefremtid, er den 4. marts i
Aalborg.
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Bloktilskud

For at støtte udbredelsen
af konkurrencer, er det på
sidste bestyrelsesmøde i
Dansk Sportsklatreforbund besluttet at tilbyde
økonomisk tilskud, i form
af bloktilskud, til klubberne, der afholder nedenstående klatrekonkurrencer:
DM-ruteklatring 15.000
kr, DM-Junior-ruteklatring
15.000 kr, DM-boulder
10.000 kr, DM-Junior-boulder 10.000 kr, Åbne DSF
klatrekonkurrencer 3.000 kr

Nyt job?

bjergbestigning & klatring

Sørens syv
sejre!
Den 14. december kl.
22.30 lokal tid satte
Søren Gudmann sine
fødder på toppen af det
4897 meter høje Mount
Vinson, og blev dermed
den første dansker til
at bestige ’The Seven
Summits’.
Vi har modtaget følgende glædesbrev
fra Søren Gudmann. ”Jeg har gjort det.
Been there – done it!!! Besteget alle
7 summits, som første dansker, og jeg
har slået den gamle verdensrekord,
som jeg ønskede. Turen til Sydamerika
og Antarktis gik – med undtagelse af et
par småkriser undervejs – som ønsket
og planlagt. Det er enormt dejligt, og
en stor lettelse at det er slut – slut
med succes. Da jeg rejste af sted på
den sidste del af ekspeditionen, følte
jeg en vis mental træthed – jeg ville
gerne have det var overstået. Men
da jeg først var af sted var jeg totalt
i ekspeditionsmode – fokuseret, lidt
anspændt, og meget resultatorienteret,
men også med antennerne ude, så jeg
kunne nyde bjerget. Eller i hvert fald de
dage det var værd at nyde!”
Et stort tillykke skal det lyde herfra.
Søren Gudmann har leveret den
største danske bjergbestigningsbedrift
i mange år, og vi glæder os til at følge
Sørens fremtidige projekter. Læs også
interviewet med Søren Gudmann sidst
i magasinet.

Top of the world!
Søren Gudmann på
toppen af det sidste
af de syv bjerge, der
udgør ‘The Seven
Summits’.

Sørens bestigning af de syv bjerge:
4/6 Mt. Everest, 8848 m., Nepal/Tibet.
2/7 Denali, 6194 m., Alaska.
24/7 Elbrus, 5642 m., Rusland.
5/9 Kosciusko, 2229 m., Australien.
30/9 Kilimanjaro, 5895 m., Tanzania.
26/11 Aconcagua, 6959 m., Argentina.
14/12 Mt. Vinson, 4897 m., Antarktis.

Da vi har forrygende travlt, søger vi nu 2-3 medarbejdere
til tiltrædelse hurtigst muligt.
Du er:
- mellem 20 og 40 år
- erfaren outdoor-menneske
- serviceorienteret
- ordensmenneske
- ﬂeksibel med hensyn til opgaver
- klar til at arbejde i Fjeld & Fritid de næste par år.
Vi tilbyder:
- 4-5 dages arbejdsuge med fri hver anden lørdag
- afvekslende arbejdsdage med mange forskellige opgaver
- ungt team
- mulighed for egne ansvarsområder
- attraktive personalegoder
- mulighed for lange ferier
- løn efter kvaliﬁkationer.
Send din ansøgning hurtigst muligt til F28@Fjeld-Fritid.dk
eller til Fjeld & Fritid, Frederiksborggade 28,
1360 København K. Att: Ib Sandstrøm, mrk ”Nyt job?”

Frederiksborggade 28 . 1360 København K . Telf. 3311 3536
Fjeld & Fritid Outlet:
Kultorvet 7 . 1175 København K . Telf. 3311 2273
www.fjeld-fritid.dk

or messen
nd på Sport & Outdo
Kig forbi på vores stavores mange gode tilbud.
i Forum 1-2 april. Se

Hvor ligger
din kajak?
Hvis du er interesseret i kajakroning, så har
kajakhotellet løsningen til dig.
- Nye kajakker og udstyr
- Opbevaring ved vandet
- Kursus
- Udlejning
Alt sammen kun 10 min. fra Rådhuspladsen.
Du finder os ved Amager Strandpark.
Kontakt os på tlf. 36151610 eller
på e-mail: info@kajakhotellet.dk
Se mere på:

www.kajakhotellet.dk

created by: www.createdby.dk

Junior DM i bouldering
87 juniorer klatrede
løs i en tætpakket
Roskilde Klatreklub.
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surfing

TEKST SIMON MORTENSEN FOTO MELINA MAILAND

Simon Mortensen
laver et cut back i det
kolde danske hav.

Det kolde sus
VINTERSURF: På trods af iskoldt vand og sneklædte

strande insisterer en række danske surfere på, at
surfing er en helårssport.
For langt de fleste er surfing noget, der
rimer på sommer, solskin og varmt vand.
Meget gerne tilsat svajende palmer, et
krystalblåt hav og et par smarte boardshorts.
Men efter et hurtigt realitetstjek
(som sjældent kræver mere end et
kig ud ad vinduet), må man erkende,
at surfing i Danmark i sin grundvold
ligger deprimerende langt væk fra det
førnævnte. I mindst 8-9 måneder om året
er vandet skrigende koldt, og var det ikke
for Vietnam-krigen og den kærkomne
opfindelse af neopren, var der næppe
mange danske surfere, der nogensinde fik
dyppet tæerne.
Dansk surfing omfatter som oftest
tykke våddragter, stålgråt hav og en iskold
og stiv kuling, hvor sidstnævnte let kan
forvandle enhver omklædningsseance på
p-pladsen til en ekstremsport i sig selv.
Men bølger det har vi altså. Ikke
frygtindgydende store og perfekte som i
Indonesien eller på Hawaii, men nok til at
frembringe et saligt smil hos enhver surfer
– et smil, der når helt om i nakken efter en
god surf dag.
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For surf-sporten er i hastig fremgang i
Danmark trods det ustadige vejr og iskolde
vand, og med de nye fremskridt inden for
våddragtsteknologien, behøver selv en
surf-session i februar ikke længere ende i
frostsprængte blodårer og akut koldbrand
i begge ben. Surfing i Danmark er blevet
en helårssport, og et stadig stigende antal
danske surfere smider nu uden tøven, hvad
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Surf Joint

Så er datoen fastlagt for
et af årets største danske
surfarrangementer. Stedet er
Klitmøller, og weekenden
er d. 29-30 juli. Ses i klitten.
g

Vind i sejlet

Cabrinha Crossbow er
nomineret til Volvo Sports
Design Award på årets
ISPO-messe i Tyskland.
g

DM i Snowkite

Lige før nytår blev DM i
Snowkite afholdt af kitesurferen.dk. Anders Mark
vandt DM. Martin Jensen
blev nummer 2 og Lars
Daniel Terkelsen blev 3´er.
g

Nyt website

Dansk Brætsejler Organisation har fået ny hjemmeside.
Tjek den på www.dbo.dk
g

Inspiration til is

Det er en kold tid, og vores
hjemlige farvande fryser
til. Her er en hjemmeside,
der kan inspirere til, hvad
frossent vand og vind kan
bruges til.
Klik ind på
www.snowfer.com

de har i hænderne, når vejrmeldingen lover
gode bølger. Selv når en surfe-ekspedition
kræver, at man først skraber rimfrost af
bilruderne.
Drevet af den altid tilstedeværende
længsel efter at opleve suset fra det
næste ride, læsses brædderne ofte i bilen
i bidende vintermørke længe før daggry,
hvor eneste varmekilde er den medbragte
termokaffe og de forventningsfulde blikke
hos ens surf-buddies.
Vintermørket og det iskolde vand får
altid bølgerne til at fremtræde langt mere
faretruende, og det tager normalt altid et
par duck-dives og et wipe-out eller to, før
man får lagt det værste kuldechok bag sig
og kan begynde at koncentrere sig om sin
surfing.
Men glæden og begejstringen efter
dagens første gode wave-ride er altid et
forløsende ”kick”, og inden længe er selv
den dybeste vinterdepression afløst af en
glubende appetit på flere bølger.
Til sidst sætter en reduceret
kropstemperatur og følelsesløse tæer
dog en stopper for herligheden, og efter
endnu en tænderklaprende omklædning
på p-pladsen, vender man atter hjemad.
De brede smil fra de andre surfere og
den veltilfredse træthed i armene gør det
hurtigt klart, at essensen ved surfing i
virkeligheden intet har at gøre, hverken
med palmer, varmt vand eller boardshorts.
Trods vores lange vinter, kolde vand og
langt fra perfekte bølger, er surf-passionen
i Danmark ligeså glødende som under de
varmere himmelstrøg. Og det kan en god
vintersession gøre én opmærksom på, hvor
et varmt bad også får en helt ny dimension.
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Superman’s støvler
TEST: Vi har tjekket Glen Plakes nye støvler, og

kvaliteten er helt i top.
Som bekendt er krypton det eneste stof,
der er stærkt nok til at slå Superman. Om
det er det, der har inspireret Dalbello og
freeridelegenden Glen Plake, der står bag
denne støvle, er svært at spå om, men
resultatet taler i hvert tilfælde for sig selv.
Vi har testet denne støvle igennem det
seneste år og er ikke i tvivl om, at det er en
af markedets fremmeste støvler til freeride.
Denne Krypton-model er et redesign af
klassikeren fra midten af firserne og har
naturligvis masser af nye detaljer. Du har
mulighed for at sætte støvlen op til et hårdt
eller blødt setup. Hvis du ønsker et blødt
setup, vælger du blot den blødeste af de
to mellemlægssåler og den blødeste pløs,
der følger med. Hvis du modsat er til et
mere hårdt setup, vælger du selvfølgelig
den hårde pløs og den hårde sål. Du kan
selvfølgelig også vælge at kombinere
disse to muligheder. Der er nemt at skifte
mellemlægssålen, men det er straks mere
vanskeligt at skifte pløsen. Det kræver tid

og ro, men kan sagtens lade sig gøre, blot
man ikke regner med at gøre det på fem
minutter, inden man skal ud af døren.
Støvlen er en forholdsvis smal støvle,
så den er ikke til folk med brede fødder.
Inderstøvlen er fremstillet i Truflex Race Fit
og tilpasses din fod ved at varme den op,
og det lader til, at skummet holder sin form
en tand bedre end mange af de andre
løsninger, man ser på markedet.
Da støvlen som sagt er meget smal,
skal der ikke meget til før, at der kommer
et trykpunkt eller to i støvlen, som gør den
trættende at have på en hel dag. Derfor
bør du købe den i en specialbutik, der
har mulighed for at blokke den, så den
kommer til at passe din fod perfekt. Når
det er gjort, får du til gengæld en støvle,
der helt sikkert vil give dig mange gode
stunder i sneen.
Pris 3.799,Info på www.dalbellosports.com
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Dalbello Krypton Pro
Den klassiske model
fra 80’erne har fået nyt
liv gennem Glen Plakes
redesign – det fungerer!
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Telemarkbinding
TEST: Ny norsk telemarkbinding med helt nyt

bindingssystem.
Så er den her. Den nye telemarkbinding
fra Rottefella. Den norske producent har
gennem de seneste år udviklet dette
nye bindingssytem, kaldet NTN (New
Telemark Norm). Til den nye binding er
der udviklet nye støvler fra Scarpa, Crispi
og Garmont, der også har været med i
udviklingen af selve bindingen. Bindingen
blev præsenteret på den netop overståede
ISPO-messe og forventes i de norske
butikker om et år. Om yderligere et år
skulle de gerne ramme det internationale
marked.
Fordelene ved systemet skulle være
følgende: bedre stabilitet, ski-bremse, let
at komme i og ud af, bedre pivot (som man
kender fra randonnee-bindingerne). Dertil
kommer, at støvlerne bliver symmetriske
(ingen højre og venstre), de får ingen
andenæb, så de kommer til at passe
bedre i cramponer, samtidig med at de
kan passe ned i randonnée-bindinger.
Så behøver du kun et par støvler til to

typer skiløb. Smart og gennemtænkt! Vi
glæder os til at teste bindingen, inden den
kommer i butikkerne.
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En uge i sneen

I uge 6 afholder Spejder
Sport på Nr. Farimagsgade i København en uge i
sneens tegn. Der er masser
af spændende arrangementer bl.a. et lavineseminar.
Tjek mere i vores kalender
på side 65. Her finder du
i øvrigt en oversigt over
arrangementer, der er værd
at bruge tid på de næste
måneder.
g

Vans Bowl Masters

I Copenhagen Skatepark
blev der den 16. januar afholdt Vans Bowl Masters.
Resultater:
1. John Magnusson (Sverige)
2. Thomas Madsen
3. Enrico Petralia
4. Michael Jensen / Nicky
Guerrero
Mon ikke Thomas
Madsen (se billedet til højre
fra Roskilde Festivalen) hyggede sig det store afterparty
på Flisen.

Use the Force
Nyt amerikansk
truckfirma
Herrerne bag Fillmore og Diamond
er på vej med et nyt truckfirma ved
navn Force. Umiddelbart er et nyt
truckfirma måske ikke det, man kan
se den største fremtid i pt., men med
to tidligere Venture ansatte og en
tidligere Independent teammanager,
skal det nok alligevel gå hen og blive
interessant!

INTERVIEW

Jeppe Hansen

100% skiløber
HVAD ER DET, DER FÅR SKILØBERE TIL AT FORLADE FAMILIE
OG VENNER TIL FORDEL FOR EN SÆSON I DEN SOVENDE
LANDSBY I DE SYDLIGE FRANSKE ALPER? LUKSUS’
UDSENDTE HAR VÆRET PÅ BESØG I DEN LILLE
FRANSKE BY LA GRAVE FOR AT SØGE SVARET.
TEKST TOBIAS HANSEN FOTO TOBIAS HANSEN & THOMAS THENANDER

Det er stilheden, der først rammer
en, når man ankommer til La
Grave. Der er ingen motorstøj
fra den tomme vej i byen.
Kirkeklokkerne er det eneste,
der bryder den larmende stilhed.
Larmende fordi jeg på ingen måde
kunne forestille mig at bo her i
fem måneder. Mine syv skisæsoner
taget i betragtning, mangler der
altså en hel del barer, en sportshal
og liv i det hele taget. Ellers
skal selve skiområdet godt nok
sparke så meget røv, at selv min
mest hemmeligholdte offpiste-tur
smelter til sammenligning.
De tre bank på døren i en af
de typiske franske betonbarakker
bringer mine tanker tilbage til
virkeligheden. Et stort krøllet hår
dukker frem og den lokale danske
skiløber Jeppe Hansen tager imod
mig med et fransk ”bångsjur”. ”Tag
lige skoene af og skynd dig så ind.
Varmen fiser jo lige ud i kulden”,
lyder det fra det krøllede garn.
Håret har helt ret. Det står ud til
alle sider, præcis som hårene på
min krop, der har rejst sig i protest
mod den bidende kulde, der
åbenbart er en sidegevinst ved at
bo i La Grave.
”Ha! Ha!, der er sgu ingen
varme her. Solen får vi ikke at
se før engang i begyndelsen af
februar. Du kan godt regne med, at
der er koldere her end alle andre
steder i hele Frankrig,” tordner det
fra Jeppe, og det sætter dermed
den manglende sol på min derforskal-jeg-ikke-bo-i-La-Grave-liste.

Jeppe Hansen bor for andet
år i La Grave. Han er en af de
lokale, bor i sin egen lejlighed
og arbejder et par dage om ugen
som snerydder på det centrale
hotel Chalets de la Meije. Et
ønskejob, der kan passes ind
med arbejdspas uden for liftens
åbningstid. Tidligere har Jeppe
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haft tre sæsoner i nabobyen Les
2 Alpes, hvor han var guide hos
forskellige danske rejsebureauer.
Picnic og pub crawl er nu skiftet
ud med fladtrykte madpakker
og rødvinsaftener foran iPod’en,
hvor hiphop´en assisterer
kirkeklokkerne i forsøget på at
sætte lidt gang i landsbyen.
Det var den manglende skitid
og gæsternes snak, der gjorde
udslaget for Jeppe. Han var træt
af danske skiturister, der parkerer
hjernen i stalden derhjemme og
betragter guiden som deres private
slave. Han var træt af at høre de
samme historier om, hvordan
Marianne havde oplevet det
vildeste styrt på den sorte piste.
De samme spørgsmål om vejret,
eller om hvor lang tid det kan tage
at komme fra toppen af gletsjeren
ned til byen på ski.
”Folk tænker jo ikke selv.
Hvordan hulen skal jeg klokken ni
om morgenen kunne svare på: Nå,
hvordan er det så på toppen her til
morgen? Regner folk med, at jeg
lige har været en tur deroppe på
mine gåben, inden lifterne åbner
eller hva’?” – udbryder Jeppe og
griner opgivende.
Jeg nikker genkendende til
Jeppes fortælling om de danske
skiturister. På trods af, at jeg
fortsat er overbevist om, at han
er en smule tosset – det skal man
efter min opfattelse være for at bo
i La Grave – så giver det mening,
dét han siger. Allerede ved min
ankomst til byen lagde jeg mærke
til det. Der var ingen dansk
familiefar i neongrøn heldragt
fra midtfirserne. Turistbusserne
var skiftet ud med tonstunge
firehjulstrukne jeeps. Men mest af
alt var der forskel på skiene. Uden
at have haft målebåndet oppe af
lommen, havde jeg tydeligt kunnet
se bredden på brædderne. De var
overdimensionerede, store og fede

og skreg bare på én ting – pudder.
Ved at betragte skiene havde jeg
hurtigt dannet mig et indtryk af, at
skiløberne i den her lille franske
flække generelt havde et meget
meget højt bundniveau.

Uden at jeg på nogen måde vil
indrømme det, så vækker Jeppes
valg af destination respekt. Især
når han overbevisende forklarer
den egentlige grund til, at han
skiftede turisttrakten i Les 2 Alpes
ud med stilheden i La Grave:
”Jeg er her jo for at stå på ski og
få nye udfordringer i sneen. Det
kunne Les 2 Alpes ikke længere
give mig, og samtidig er La Grave
jo helt specielt på det punkt. Jeg
står med nogle af verdens bedste
skiløbere hver dag, og det gør mig
så meget bedre,” fortæller Jeppe,
mens han pakker det krøllede
hoved ind i hjelmen og det orange
sæt tøj.
Jeg priser mig lykkelig for
min journalistiske research. Jeppe
har nemlig glemt at fortælle mig,
at La Grave er et af verdens mest
anerkendte offpiste-områder. Der
findes kun én gammel lift, ingen
ødelæggende pistemaskiner og alt
i alt 2200 højdemeter, hvor man
kan stå på ski i den mest udsøgte
offpiste. Byen består af omkring
60 huse, to købmænd, et par
sportsbutikker, tre restauranter
og fire barer. Der bor omkring
200 mennesker i byen året rundt,
og så elsker den lokale hotelchef
Philippe at fortælle om dengang
i 2002, hvor den gule cykelkonge,
Lance Armstrong, boede på hans
hotel.
På vej op i liften tænker jeg
fortsat over plusser og minusser.
Jeg kom jo egentlig forbi for at
finde ud af, hvorfor folk som
Jeppe finder på at flytte til La
Grave. Min skepsis deler sig i to
efterhånden som liften i sneglefart

passerer uanede mængder af
endeløs offpiste. Det er store solide
flader og lange stejle couloirs – alt
sammen forbundet med skoven,
hvor træerne agerer porte sat op
i et asymmetrisk mønster. Jeg er
ikke meget for det, men alligevel
bliver jeg nødt til at kradse et plus
på min ellers overvejende negative
liste.
Samtidig tegner og fortæller
den orange udklædning foran mig
uafbrudt om, hvordan man kan
komme rundt til alle de steder,
hvor folks fede planker endnu ikke
har flået ar i sneens overflade.
”Det var der, jeg sidste år var med
til at grave en vanvittig amerikaner
ud af en lavine. Han kørte altid
alene, og den dag valgte han at

trodse alle regler og køre ”Couloir
Banane” som den første. Vi fandt
ham, inden han nåede at fryse
ihjel, men det var sgu lige op over,”
siger Jeppe og peger ned mod
bunden af en couloir.
Hans fortælling om den
begravede amerikaner, som i
øvrigt fortsat kører ensomme
first tracks i La Grave, river
mig væk fra fascinationen af
området. Det virker som om,
den slags livstruende historier er
hverdagskost her i området. Det
overrasker mig egentligt ikke
synderligt – mine fordomme om
småtosserne i byen er allerede
blevet bekræftet.

Efter 45 minutters venten i

Fakta om Jeppe
Rider Jeppe Hansen, erklæret freerider
Alder 24 år
Sæsoner Tre i Les 2 Alpes, en i La Grave, to i Las Lenas, Argentina
Uddannelse Gymnasiet
Profession Livredder i Danmark, snerydder i Frankrig
Sponsor SOS, Sportswear of Sweden
Andet Filmaktuel i Bigtrix the Movie II, The Return of the King, skribent på
www.bigtrix.com

den slidte kabinelift stiger vi ud i
den tynde luft i 3200 meters højde.
Her er helt stille. Mine fingre
hamrer løs på kameraet for at få så
mange shots i kassen som muligt.
Selv japanske fuldblodsturister
ville blegne ved siden af mig.
”Let så den finger fra aftrækkeren
og spænd skiene på tasken. Vi får
det vildeste løb deroppe fra,” råber
Jeppe og peger op i nærheden af
himlen.
Vi mangler lige at bevæge os
200 højdemeter – eller én times
slid i dyb sne – længere op mod
toppen, før vi kan sætte vores
aftryk på det uberørte bjerg. Jeg
tænker, at skiløbet må være fint
nok her fra enden af liften, men
følger ydmygt, hovedrystende i
Jeppes fodspor.
Prustende og bandende når
jeg toppen lidt efter Jeppe. Et
gigantisk smil deler hans ansigt
i to, og jeg føler mig overbevist.
Han er gal. Ellers ville han da
aldrig stå og grine efter en times
travehelvede i hoftedyb puddersne.
Stadig med sveden dryppende
fra min pande begynder Jeppe
sit løb ned over bjerget. Linsen
på kameraet formår lige akkurat
at følge ham, og min japansk
adopterede pegefinger får igen
stillet sine lyster.
Min derfor-skal-jeg-ikke-bo-iLa-Grave-liste er ikke fuldstændig.
Det bliver den nok ikke før, jeg
har boet her en hel sæson. Som
LUKSUS’ udsendte bør jeg jo
komme med en opsummering eller
bare vedlægge listen, men det ville
ødelægge min fortælling. Jeg kan
vel afslutte med at konkludere, at
det er en flok tosser eller hillbillies,
der bor i La Grave. Men de hygger
sig. Yes, sir!

Jeppe befinder sig
i sit rette element:
offpisten i La Grave.
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Kvindelige Æventyrere

TEKST HENRIETTE SKOV ANDERSEN
FOTO CHARLOTTE HASLUND-CHRISTENSEN

på udkig efter
Vestamager på en kold mandag: ”To
tebirkes og et styks eventyr, tak!” Teenageren
i flæset forklæde løfter det ene øjenbryn og
ser uforstående ud. Hun peger spørgende på
gåsebrystet dernæst napoleonshatten og til
sidst Kajkagen. Jeg peger til gengæld på skiltet
i ruden, hvor der kreativt og kalligrafisk står
”Smag på eventyret”. Men bagerjomfruen ved
hverken, hvor eventyret ligger, hvordan det ser
ud, og slet ikke hvordan det smager.
Det er der heldigvis en anden, der gør, og
hun kommer drønende forbi mig på knallert,
da jeg en halv time senere lunter rundt i et
kolonihavekvarter med blok og diktafon. ”Jeg
er tilbage om lidt,” råber eventyreren Charlotte
Haslund-Christensen ud gennem den blå hjelm
og giver mig besked om bare at gå ind i hendes
selvbyggede træhus og vente.
Den hvide erobrer
”Prøv at se det her.” Charlotte stikker mig
et sort/hvid foto i hånden, sætter sig i
hjørnesofaen og tænder en blå Kings. På
billedet står en stamme af sorte med bare
bryster og små skørter. Ved siden af dem står
en høj, blond mand i knickers og safarihat. Han
rager tre hoveder op over flokken og står med
armene over kors. ”Sådan præsenterede man
sig i det fremmede – motivet er så typisk for det
forrige århundredes opdagelsesrejsende. Det
var den hvide mand – sejrherren, erobreren –
der tog ud i verden og dokumenterede, hvordan
andre folk levede.”
Charlotte hiver flere fotos og
rejseudgivelser frem fra reolen, og
engagementet lyser ud af de brune øjne. ”Man
romantiserede i et væk og solgte på den måde
eventyret for at få penge til flere ekspeditioner,”
siger Charlotte og citerer kapiteltitlerne fra en
af hendes bedstefars rejseudgivelser: Da jeg
mødte prinsessen i ørkenen og Er der mere
mellem himmel og jord? Hun er ikke i tvivl om,
at man som eventyrer altid har skullet fortælle
gode historier fra de varme lande.
Og Charlotte kender mere end meget til
tidligere tiders måde at lave ekspeditioner
på, hvor fotografiet var en del af den
antropologiske måde at arbejde på. ”Fotografiet
var lig med den objektive sandhed – Mongoler
fra steppen – sådan så de ud. Men alligevel

30 LUKSUS FREESTYLE MAGAZINE

blev der ofte lige sat en ekstra fjer i hatten, hvis
folk ikke så autentiske nok ud. På den måde
iscenesatte mange opdagelsesrejsende oftest de
fremmede kulturer på en primitiv måde, fordi
det legitimerede deres indblanding – de hvides
kolonisering af den tredje verden.”

Stereotyper og klicheer

Når vi taler om at rejse, kommer vi ikke
uden om ord og begreber, der tilhører det 19.
århundrede, mener Charlotte. ”Rejselivet er
fyldt med klicheer, som hænger ved, og som
vi også bruger i dag. Det betyder meget for os
at kunne sige, jeg var den første til ditten eller
datten. Og det stammer ikke mindst fra det
forrige århundrede, hvor man havde en klar
forestilling om, at Europa var verdens centrum.
Det vil sige, at de opdagelsesrejsende mødte
resten af verden ud fra en ide om, at den først
eksisterede, når de hvide havde været der.”
Også med hensyn til fotografiet er der nogle
helt bestemte måder, vi præsenterer både os
selv og de fremmede kulturer på. ”Klassikeren
er jo den stereotype eventyrer, der på fotoet
gerne skal stå og skue lidt drømmende ud i
det fjerne og måske holde noget i hånden.”
Charlotte sætter kaffekoppen fra sig og griber
det seneste nummer af LUKSUS. ”Prøv bare
at se fyren her med surfbrættet – eventyreren i
centrum altid.”

Dansker eller fisker?

Og netop stereotyper og klicheer er Charlottes
kunstneriske udgangspunkt, når hun til sommer
tager på ekspedition i Danmark. Klædt som en
ægte opdagelsesrejsende fra den gang verden
blev dokumenteret i sort/hvid, vil hun i knickers
og safarihat finde ud af, hvad danskhed egentlig
er. Hun ønsker at udforske danskerne som var
det en fremmed race fra et land længere væk
end fjernt. ”Vi hidser os op over indvandringen,
fordi vi er bange for, at fremmede kulturer skal
underminere danskheden. Men hvad er det, der
er så vigtigt for os at bevare, som vi er bange

LUKSUS HAR MØDT TRE MEDLEMMER AF DANSKE KVINDELIGE ÆVENTYRERE.
I DETTE NUMMER ER DET CHARLOTTE HASLUND-CHRISTENSEN, DER
ÅBNER KUFFERTEN OG FORTÆLLER OM STEREOTYPE EVENTYRERE OG SIN
FORESTÅENDE EKSPEDITION DE INDFØDTE – THE DANES.
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for at miste?
Det er nu ikke tilfældigt, at eventyreren
Charlotte vender blikket fra det store udland
og stiller skarpt på Danmark, for der er noget,
der undrer hende. ”Vi rejser mere end nogen
sinde, og alligevel har vi enormt svært ved at
acceptere andre kulturer i vores eget land. Lige
så åbne vi er i Indonesien, Peru eller Burkina
Faso, lige så lukkede bliver vi, så snart vi går
gennem paskontrollen i Kastrup. Det forstår jeg
simpelthen ikke.”
Charlotte tror ikke et hak på, at de
biologiske grænser afgør, hvornår vi føler et
fællesskab med nogen. ”Da jeg besøgte den
nordjyske fiskerby Hirtshals, hvor indbyggerne
døjer med arbejdsløshed, kunne jeg ikke lade
være med at se fiskerne i Qaanaq for mig.
Jeg er sikker på, at fiskerne fra Hirtshals i
virkeligheden havde meget mere til fælles med
dem, end med mig, selv om jeg er dansker.”

Vi er de indfødte
Charlotte sidder helt ude på kanten af
sofaen, når hun fortæller om sit kunstneriske
feltarbejde, hvor hendes lille blå Renault 4 med
max 90 km/t skal fragte hende fra København
og ud i det danske land – fra Svendborg over
Hirtshals til Kalundborg og Falster. Hun håber,
at Dansk Kunstfond vil give hende støtte til
projektet med arbejdstitlen De indfødte – The
Danes. ”Vi bruger altid begrebet de indfødte
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om alle de andre, men nu er det vores tur til
at blive set på som de fremmede, og denne
distance skal det engelske udtryk tydeliggøre.
Ekspeditionen skal munde ud i en fotoudstilling
i slutningen af 2006 og forhåbentlig også et
katalog.
Charlotte skodder cigaret nummer fem
og stikker hænderne i lommen på de filtede
knickers. ”Men i virkeligheden er månen eller
havet det eneste sted, man reelt kan gå på
opdagelse, fordi begrebet opdagelse handler
om at indsamle ukendt materiale. Jeg bruger
det nu alligevel, fordi Danmark virkelig er et
ukendt land for mig på mange måder.” Hun
farer pludselig op og kommer tilbage med en
pakke napoleonshatte. De smager faktisk lidt
af eventyr, men de har jo også ligget i Charlotte
Haslund-Christensens skuffe.

Fakta om Danske Kvindelige Æventyrere
For et par år siden stillede formanden for Danske
Kvindelige Æventyrere (DKÆ), Ruth Hagerup
Andersen omtrent samme spørgsmål. Ved en
komsammen klingede hun på glasset med god
rødvin, rejste sig og kiggede nysgerrigt rundt på
forsamlingen af berejste kvinder: ”Hvad er en
eventyrer?”
En af kvinderne rettede på det broderede
hovedtørklæde om det sølvgrå hår og sagde: ”Det
er én, der har evnen til at få noget eventyrligt ud af
en tur i Føtex. Straks var der en anden af damerne
med fine, forrejste furer omkring øjnene, der slog i
bordet: ”Nej, det er da én, der har været længe væk
på strabadserende ture til øde egne.” Selv foreslog
Ruth, at det mest eventyrlige er at turde satse, have
nysgerrighed, vovemod og åbenhed ud fra éns
givne muligheder.
Danske Kvindelige Æventyrere blev stiftet den
12. december 1954 og talte 29 kvinder, som ikke
gad høre på mere vrøvl om, at kun mænd kan tage
på eventyr. Blandt dem, der lod kødgryderne passe
sig selv og flæsekjolerne hænge var Ellen Osier
– olympiadefægter, Harriet Førslev – den første
danske kvinde med flyver- og svæveflyvercertifikat,
Netta Nielsen, som deltog i Knud Rasmussens
ekspeditioner og Asta Winckler, der svømmede 24
kilometer mellem Cape Town og Robben Island.
I dag er medlemstallet i DKÆ næsten fordoblet.
Og selv om klubben lugter lidt af loge, står der i
formålsparagraffen ikke et ord om gode cigarer
eller dyre cognacer. I stedet handler det om: Under
kammeratlige og selskabelige former at samle
danske kvinder, der har haft eventyrlige oplevelser,
hovedsagligt i det fremmede, til belæring og
underholdning. Og det gør de så – mødes en gang
om måneden i historiske lokaler i Nyhavn og deler
eventyrlige perler ud til hinanden. Og det er både
perler til de kæder, som de alle bærer om halsen og
perler af historier fra livets mange eventyr.
At springe på flyet og vende næsen mod
det fjerne er i dag næsten lige så simpelt, ligetil
og nemt som at hoppe på bussen ved Nørreport
Station. Det er herligt, vi elsker det, og vi gør det
hele tiden året rundt – især os, der endnu ikke
er trukket i spændetrøjen af mærket familie. Os,
der letbenet løber rundt med en SU i lommen og
et fuldt opladet lyst-på-livet-batteri i ryggen. For
at rejse, hører jo ungdommen til, som man kunne
forestille sig en dame med rolator sige, idet hun
dypper småkagen i kaffen.
Men for Danske Kvindelige Æventyrere
slipper energien ikke op. Lysten til at møde verden
forbliver den samme, selv om bryllupsklokkerne
for længst har bimlet, og børnene har fået børn.
Eventyret fortsætter og fortsætter – og fortsætter.
Det er lige præcis dét, der afgør, om man er en
vaskeægte eventyrer. Og derfor er de fleste af dem,
der bliver optaget i klubben for Danske Kvindelige
Æventyrere, modne damer og ikke 20-årige tøser,
der har været på interrail.
www.festfestogatterfest.dk/ruth/
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Det ideelle valg til
krævende friluftsaktiviteter...
som garanteret
holder dig tør...
og som transporterer
fugtighed og er
temperaturregulerende

Bergans Breheimen buks ser måske ikke ud
af meget. Men at have samme komfort og
beskyttelse på benene, som du kender fra din
skaljakke er en rigtig god følelse.
Den skulle du unde dig selv.

Du finder Breheimen i Spejder Sport, sammen
med andre spændende ting fra Bergans’
store udvalg. Vores erfarne personale kan vejlede dig om beklædning og udstyr til en lang
række friluftsaktiviteter.

Kbh.: Nr. Farimagsgade 39 & Frederiksborggade 32 · Lyngby: Jernbanepladsen 55 · Næstved: Ringstedgade 19 · Tåstrup: City 2
Odense: Slotsgade 16 · Århus: Østergade 10 · Aalborg: Bispensgade 28 · Kolding: Jernbagegade 17 · Herning: Bryggergade 3
Postbutikken: Baldersbækvej 24, 2635 Ishøj, tlf. 43 55 35 00, fax 43 55 35 25, e-mail: post-butikken@spejder-sport.dk

www.spejder-sport.dk

INTERVIEW

Bjarke Mogensen

danish

design

TEKST PETER TRANEVIG FOTO GLENN SELJAASEN

Normalt er Danish Design noget, som vi forbinder med møbelklassikere
fra Arne Jacobsen og tøjdesign fra Mynthe + Simonsen, men det dækker
også over noget så sjældent som outdoor-design fra en 28-årig freeride
telemarker ved navn Bjarke Mogensen. Han har som en af de få danskere
job i den internationale outdoor-industri. Vi satte Bjarke stævne til en snak
om holdninger, udviklingen og fremtiden inden for outdoor-design.
Hvordan startede din karriere
på ski?
Egentlig startede den meget
tilfældigt. Op gennem hele min
ungdom dyrkede jeg atletik på højt
plan og løb rigtig meget hækkeløb,
men på et tidspunkt i slutningen
af gymnasiet fandt jeg ud af, at
jeg de sidste par år havde dyrket
det mere, fordi det var blevet en
vane, end af lyst. Så jeg stoppede,
og efter gymnasiet besluttede
jeg mig for at tage en sæson som
skibums. På det tidspunkt havde
jeg ikke stået mere end en uge på
ski, men jeg synes det var super
fedt, så en sæson lød helt rigtig.
Den første sæson tog jeg til Val
Thorens, men der passede jeg ikke
ind. Jeg fik stået meget på ski,
men var nok for meget bonderøv
på det tidspunkt til at finde mig til
rette. Jeg havde på grund af mit
hækkeløb ikke drukket mange
øl i mit liv, før jeg havnede i Val
Thorens, og det at drikke mange øl
var en klar del af at være skibums
der. Om sommeren tog jeg rundt
i Skandinavien og kom tilfældigt
forbi sommerskistedet Stryn, og
jeg faldt straks for det. Det har
været min base om sommeren lige
siden. Den næste vinter tog jeg
til Serre Chevalier efter at have
læst en artikel i det svenske blad
Vertical. Serre Chevalier var på det
tidspunkt absolut ikke overrendt
af bumser, og det gjorde det meget
nemmere at gøre sig bemærket,
og de første sponsorater begyndte
at komme efter min tredje sæson.
Jeg stod jo også om sommeren,
så jeg havde vel omkring 150
effektive dage på ski om året. Mit
første sponsorat begyndte i det
små med, at den lokale skibutik
satte deres klistermærker på ski
og støvler, så jeg fik lidt mere
rabat end de 10 procent, man
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ellers kunne krejle sig til med
sit sæsonkort, og derfra tog det
fart. Det har altid været vigtigt
for mig at indgå sponsoraftaler
med mærker, som jeg kan stå 100
procent inde for. Jeg har f.eks.
sagt nej til skisponsorer, som ikke
havde ski, der passede mig og mit
skiløb. Så ville jeg hellere købe de
ski, der passede mig i stedet for at
stå i en situation, hvor jeg skulle
repræsentere et mærke, der ikke
var mig. Det er vigtigt at være 100
procent loyal overfor de mærker,
der vælger at bruge dig som
eksponering.

Hvordan blev du involveret i
produktudvikling?
Det har jo været en løbende
udvikling, der startede i det små,
da jeg begyndte at få sponsorer
gennem mit skiløb. For et par
år siden fandt jeg ud af, at jeg
nok ikke havde talentet og viljen
til at ofre det, som det koster at
være fuldtids skiprof, i stedet
koncentrerede jeg mere og mere
mine kræfter om at give feedback
til mine sponsorer i forhold til
deres produkter. På det tidspunkt
havde jeg konstrueret et par
skibukser ud af et par gamle
goretex-bukser, hvor jeg havde
modificeret, lappet og klippet dem
til en form, som jeg ikke kunne
finde hos nogen eksisterende
model. Jeg ville meget gerne
have en freeride-buks, hvor
funktion og udseende gik op i
en højere enhed. Jeg sendte min
hjemmelavede buks rundt til en
række producenter for at høre,
om de havde lyst til at producere
den. Jeg håbede selvfølgelig, at
de ville indgå et samarbejde,
men i yderste konsekvens var
jeg rede til at få lavet en model
til mig selv og betale for den. På

Egne bukser
var denne
buksemodel, der startede
Bjarkes karriere hos
Norrøna.

6Det

samme tidspunkt havde Norrøna
indgået et samarbejde med Frode
Grønvold, og nye vinde blæste
gennem det gamle norske firma.
De fandt ud af, at Frodes ideer
nok var lidt for meget til at blive
en linje hos Norrøna, og udskilte
dem derfor til et nyt mærke der
hedder White Out. Men en flamme
var tændt hos Norrøna, der skulle
noget nyt til, og der stod jeg med
en ide til en linje, der var mere
teknisk og enkel. Jeg indgik et
samarbejde med Norrøna om at
indgå som en del af deres testteam
og fandt på den måde den optimale
partner for mine ideer. Ideerne
jeg havde den gang, er dem, der
ligger til grund for den Lofotenlinje, der kom i forretningerne i
år. På det seneste bliver jeg også
hevet ind som konsulent til at løse
forskellige opgaver på messer og
præsentationer af produkter i f.eks.
Danmark.

Hvordan udvikles et nyt
produkt?
Man kan sige, at man enten
arbejder med at forbedre det, der
findes i dag, eller også finder man
løsninger, som slet ikke er set før.
På Norrøna har vi et testteam,
der kører og tester og udvikler
produkter, der først skal være på
markedet om 2-3 år. Det er en
stor væksthave, hvor vi laver en
masse modeller med forskellige
former og materialer for at se,
hvad der virker, og hvad der skal
rettes til eller helt opgives. Vi
arbejder f.eks. i øjeblikket på nogle
heldragtsløsninger til ski. Så må vi
se, om de holder vand, eller om de
forbliver i testfabrikken.
Hvor ser du, at udviklingen
inden for outdoor-beklædning
er på vej hen?

Bjarke under en skitur
i Italien. På skiltet står
der, at der er lukket for
offentligheden. Det kan
man langt fra sige om
Bjarkes design.

Der er en efterspørgsel efter
løsninger, der kan give komfort,
og her er softshell-materialerne i
fokus. Man kan konstatere, at der
er en kraftig udvikling af softshellmaterialet, og vi vil komme til at
se en række helt nye produkter og
materialer i de kommende år. Det
er desværre i øjeblikket lidt svært
at overbevise folk om softshells
kvaliteter, da branchen har brugt
20 år på at overbevise folk om
GoreTex’s kvaliteter. Der er ingen
tvivl om, at GoreTex har været
det bedste materiale i de sidste
mange år, men Softshell er et langt
bedre materiale til 95 procent af
alle de aktiviteter, man normalt
har brugt en GoreTex-jakke til.
Åndbarheden er selvfølgelig det
helt store plus ved Softshell, og
det er det vi skal have forklaret
folk. Med softshell-materialet har
vi også uanede muligheder for
at lave materiale-løsninger, der
ikke ligner det klassiske outdoorlook, vi kender i dag. Vi arbejder
på testplan eksempelvis med
softshell-materialer, der adskiller
sig markant fra det, vi ser på
markedet i dag. Det er lettere, har
mere stræk og ser helt anderledes
ud. Man kan f.eks. forestille sig
en klassisk tweedjakke lavet i
softshell-materiale uden at du på
nogen måde kan se, at det er et
teknisk materiale. Altså en jakke
du både kan bruge i byen og på
bjerget. På den måde kommer vi
til at se flere crossover-produkter i
fremtiden.

Hvor ser du dig selv om fem år?
Jeg ser mig selv i en form for
konsulentrolle, hvor jeg arbejder
med at forretningsudvikle og
markedsføre produkter for en
virksomhed. Jeg tror ikke, at
jeg kommer til at arbejde med
produktudvikling på fuld tid, da jeg
ikke besidder evnerne til at sidde
og lave de tekniske tegninger. Jeg
er nok bedre til at identificere,
hvor der er et behov for løsninger,
som ikke for nuværende eksisterer
på marked. Det kan for eksempel
være at identificere behov hos en
gruppe som skiløberne, og finde ud
af hvilke løsninger de efterspørger.
Jeg kan sagtens se mig selv
arbejde med disse ting uden for
ski- og windsurfverdenen, men det
er klart, at hvis det kan lade sig
gøre at kombinere det man elsker
med et interessant arbejde, så vil
det da være optimalt.

grænse-

overskride
*SKIEVENTYR I KASHMIR

TEKST TOBIAS LILJEROTH FOTO CARL SKOOG
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Skiløb i Kashmir

Oh, let the sun beat down upon my face,
And stars fill my dream,
I’m a traveller of both time and space.
Jeg ved ikke om Led Zeppelin rejste til Kashmir
inden de skrev sangen med samme navn, men
solen er i hvert tilfælde blandt det sidste, jeg ligger
mærke til, eller tænker på, da vi stiger af flyet i
Kashmirs hovedstad Srinagar. Det føles som om
jeg er blevet sat på en tidsmaskine og flyttet til en
tid, hvor øst var øst og vest var vest.
Jeg ved derimod, at min kæreste ikke
var meget for, at jeg skulle til Kashmir. Kun to
uger før vi tog af sted, fløj kuglerne her i byen;
11 mennesker blev skudt i forbindelse med
afholdelsen af et lokalt valg. Bill Clinton kaldte
en gang Kashmir for “the most dangerous place
on earth”. Sådan en udtalelse kan godt gøre en
lidt bange. Nu er lufthavnen fuld af militær, der
skriger og puffer til folk. Uden for terminalen står
og sidder en folkemasse, og jeg fatter intet andet
end, at det ikke føles helt ok.
Et kvarter senere har jeg det meget bedre,
da vi har fundet ud af, at folkemængden var
samlet for at vente på et ekstra fly, der skal
bringe folk på pilgrimsrejse til Mekka.
Det er svært at vende sig til situationen
i Srinagar, vejene er fyldt med militær og med
korte mellemrum, ser man maskingeværsreder
og militærforlægninger. Sådan er det i øvrigt
over hele Kashmir. Byen ligner mere, en by
under belejring, end det grønne paradis den
en gang var. Faldefærdige huse så lang øjet
rækker, mudrede veje, fuldt lastede løse heste
der springer rundt og over alting en grå tung
himmel.

Egentlig siger det sig selv, at Himalaya
burde byde på fantastisk skiløb. Jorden største
bjergkæde med de største toppe kan ikke byde
på noget andet. Denne gigantiske bjergkæde
har kun et sted, hvor der findes lifter, Gulmarg i
Kashmir, og det er netop der vi er på vej til.
Vi skiløbere er på mærkelig vis forblændet
af matematik, uden at vi tænker på det.
Regnestykket er som følger: Den højest mulige
kørbarehøjde, multipliceret med maksimal
faldhøjde, multipliceret med snemængden,
divideret med antal af mennesker at dele sneen

nd
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med giver os en grov fornemmelse af et bjergs
potentiale. Put en lift med ind i beregningen,
og vi har allerede bestilt en billet dertil. At
stedet så ligger i en permanent krigszone, som
to atomvåbenmagter slås om, ja, det er her, at
matematikkens rationalitet må give tabt, da
denne faktor ikke kan kvantificeres som de
andre. Så det er nemmere bare at udelade den.

Vores gruppe består af en spanier, en
amerikaner, en canadier, en schweizer og
to svenskere. For fem dage siden var rejsen
mest en idé i vores hoveder. Der sad vi i nord
uden visum og billetter, og kun en vag anelse
om, hvad vi skulle. En James Bond-lignende
operation senere står vi ved Srinagars lufthavn
og pakker en jeep, der skal transportere os mod
bjerget. Logik, matematik eller bare ren fantasi?
Uinteressant. Vi lever i nuet, og nu er vi her.
I midten af 80’erne påbegyndte man
projektet med at bygge en gondollift fra
Gulmarg og op til 3980 meters højde på Mt.
Aphervat, hvilket skulle gøre den til den højeste
i verden. Kashmir var på det tidspunkt en
blomstrende turistmagnet for mennesker fra
hele verden, men konflikten mellem Indien og
Pakistan blusede endnu en gang op og satte
en kæp i hjulet på den udvikling. Regionen
blev instabil, og det kulminerede i slutningen
af 90’erne, da begge lande spændte musklerne
med en række atomprøvespængninger nær
grænsen. Verden stod på randen af noget, der
kunne udvikle sig til en atomkrig, og turismen
havde det natuligvis meget, meget dårligt i
området. Arbejdet med at bygge gondolliften i
Gulmarg stoppede i 1990, da to franskmænd,
der arbejdede på at bygge liften, blev kidnappet.
Først otte år senere åbnede liften, men den
kørte kun til Kongdoori-stationen i 3050 meter.
Planen var, at den sidste etape op på Mt.
Apherwat skulle være åbnet i januar 2005, men
udskudte deadlines er ikke et ukendt fænomen
i området. Blandingen af fransk arbejdsmoral,
indisk bureaukrati og lunefuldt kashmirsk
vejr gjorde, at åbningen blev forsinket flere
måneder. Når vi ankommer, er der langt fra
nogen garanti for at liften kommer til at køre.

blot at konstatere, at det stadig sner. Dag efter
dag. Variationen er, at der er ophold, når vi
spiser morgenmad, men når vi kigger ud igen,
sner det igen. På tre uger er der sammenlagt to
dage med opholdsvejr. I samme tidsrum er der
faldet fem meter sne.
Det føles lidt underligt at klage over, at
det har sneet for meget, det bør man aldrig
gøre, men nu er det helt oprigtigt. Det kraftige
snefald får betydeligt værre konsekvenser
end, at vi ikke får stået så meget på ski, som
vi havde håbet. Den obskure mængde sne
har ødelagt mange veje, og hele landsbyer er
blevet begravet i laviner, elforsyningen er brudt
ned, og det samme gælder telefonlinjerne.
Hundredvis af mennesker er omkommet i
snemasserne, og flere tusind er blevet hjemløse
og risikerer at fryse ihjel. Selv mærker vi, at
maden bliver mere knap dag for dag. Først er
det slut med kylling, siden æggene og til sidst
er al variation væk fra maden. Midt i dette kaos
sidder vi faktisk og håber på at kunne komme
ud og stå i den friske pudder. Det sætter mildt
sagt det hele i perspektiv.
Tiden i Gulmarg går med mere pudder end
vi havde forestillet os, mere te end nogen af
os nogensinde har drukket i vores liv og mere
curry end du kan forestille dig. Med eller uden
kylling på tallerkenen.

Salam alaikum! En morgen står Hamid
og banker på vores dør og tilbyder at guide os
rundt i området. Han er en meget karismatisk
og speciel herre, der driver Kashmir Ski
Shop sammen med den mere ligefremme
Yaseen. Skibutikken er ikke, hvad vi er
vant til på vores breddegrader. Et par gamle
Völkl, en gang afdankede snowboards og
en imponerende samling Salomon SX 91
Equipe-støvler er nogenlunde det, der findes
på udlejningsvæggen. Butikken er i lige
så høj grad opholdsrum og køkken for de
vesterlændinge, der bor oven på, og det er helt
umuligt at træde inden for døren uden at få et
glas Chai i hånden og nogle visdomsord fra
Yaseen.

“Et par gamle Völkl, en gang afdankede snowboards og en imponerende samling Salomon
SX 91 Equipe-støvler er nogenlunde det, der
findes på udlejningsvæggen.”
Vi forsøger med alle diplomatiske veje vi kan
for at komme op med topliften, men det er som
at slå i en bureaukratisk dyne hver gang.

Tea, coffee, Sir? Hver morgen får hurtigt
samme mønster for os. Vi bliver vækket af vores
’room boy’ der kommer ind og tænder ilden
i kaminen i vores rum. En halv time senere
kommer han ind og spørger, om vi vil have
te – og hver gang får han et gutturalt nej tak.
Nogen rejser sig for at kigge ud af vinduet, for
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”Come, we must go to the Tangmarg.” Hamid
dirrer af iver for at vise os skovløbet ned til
Tangmarg og begynder at trække mig i armen.
Med liften lukket og syge mængder sne lyder
det ikke som et dårligt alternativ. Hamid har
konstant et smil på læberne, men det er næsten
umuligt for ham at give svar på selv enkle
spørgsmål. Vi spørger om, hvilken vej vi skal:
”Left or right, Hamid?” Svaret bliver lige så
kort som upræcist. ”Yes!” Når han har svaret
begynder hans øjne at himle samtidig med at
han afslutter med et Insh’ allah.
Hamid slår kortsving mellem træerne. Han
brøler og jubler, og hans smil bliver bredere
for hvert sving. Skiløb er jo det samme over
hele verden. God sne og en god linje så er
vi solgt. Svingene bekymrer sig ikke om,
hvem vi er, og hvilken politisk situation vi er
i. Bjerget og naturen er universelle, ligesom
skiløbere. Egentligt er det helt sygt, at vi har
grænser som bestemmer, hvor vi må, og hvor
vi ikke må være. Skiløb er en helt grænseløs
passion. Findes der et bjerg og sne, kan vi stå
på ski. Det er egentlig det, som burde være
udgangspunktet.

Pudderhund
Artiklens forfatter,
svenske Tobias Liljeroth,
nyder de store mængder
pudder i skovene under
Guldmarg.

For en håndfuld Rupies, som på mærkelig
vis varierer hele tiden, får vi et lift tilbage til
Gulmarg med taxa. Turen op bliver et cirkus
hver gang. Bilerne er af mærket Tata, og på
papiret er de firhjultrukne, men virkeligheden
er en hel anden. Med slidte dæk uden mønster
og en interimistisk snekæde på højre baghjul,
så er det snarere ethjuls-træk. Dertil kommer,
at der kun er lavet et spor på vejen, i bedste
fald halvandet. Med massive snedriver og
modkørende militærkøretøjer får vi hurtigt
indblik i Kashmirs anden nationalsport
efter cricket; blandet småkaos. Hver gang
er det lige umuligt, hver gang dytter og
båtter chaufførerne, men hver gang lykkes
det alligevel at komme forbi hinanden. Med
eller uden at vi behøver at grave os fri fra
snedriverne.
Løbet ned mod Tangmarg, og et ned
ved et sted kaldet Monkey Hill, bliver vores
tilflugt, når liften er lukket, hvilket den er
størstedelen af tiden, vi er her. Nedfaldne
træer blokerer elforsyningen, og vi har bare
to timers generatorstrøm at lege med de fleste
dage. Når liften går tager den os bare op til
mellemstationen, mens topliften nærmest
udgør en luftspejling, der forsvinder op mod
Mt. Apherswats bjergkam tusind meter over os.
Terrænet ser ud til at være et freerideparadis.
Det er stejlt, og et par rygge dominerer
landskabet. Jeg tænker straks på Alperne, og
havde dette område ligget dér, ville det være i
topklasse – ingen tvivl! Vores blikke forsvinder
drømmende væk mod bjergkammen, som
forsvinder i tågen. Måske, måske ikke får vi
muligheden for at komme op med liften. Det
ville være muligt at gå derop, men vejret og
de enorme mængder sne gør det til et meget
risikabelt forehavende. Ironisk nok virker liften,
de gange, vi kommer forbi, men forklaringen
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på, at vi ikke må komme med, er mange.
Den kører bare test-kørsler, der mangler
sikkerhedspersonale, og der er lavinefare.
Vores blikke stirrer sultne op, men udsigten
forsvinder gang på gang i tåge, og vi trøster os
med halvanden meter pudder i skoven.
I skoven støder vi på en sneleopard, da vi
skræmmer den ud af sit skjul under en sten,
men den fortrækker hurtigt til et mere stille
sted. Vi er en anelse skræmte, men Hamid
tager det med ophøjet ro og kører videre til det
nærmeste sted, hvor vi kan få det obligatoriske
te.

Kashmir er kontrasternes region og
fortryller og forundrer på sammen tid. På den
ene side er det uvirkeligt smukt, men samtidig
er der fyldt med militær overalt, der vidner
om en konflikt, der ulmer under overfladen.
De mærkeligste situationer udspiller sig hele
tiden, men med tiden tager man det meste
med et træk på skulderen. Og hvorfor skulle
vi egentligt bryde vores hoveder med ting, vi
alligevel ikke kan gøre noget ved? Det ordner
sig nok til sidst, om Gud vil, Insh’ Allah.
Alle forudindtagede holdninger om en
fjendtlig og mistænksom lokalbefolkning bliver
Guldmarg i Kashmir
5Udsigt op mod det
4124 meter høje Mount
Apherwat
3Adam Ü giver den gas
på sine telemarkski. I
baggrunden ses Kashmir
Valley og Himalaya.

gjort til skamme. Uanset hvor vi kommer hen,
bliver vi mødt at smil og nysgerrige spørgsmål.
Befolkningen er trætte af konflikten og ønsker
sig ikke andet end fred og stabilitet. Vores besøg
er et bevis på, at vinden er ved at vende. Med
freden kommer vesterlændingene og turisterne
tilbage. Hamid og Yaseen håber, at vi er de
første i en lang række af vestlige skiløbere,
som kommer der, og at ordet om Gulmarg skal
spredes som en løbeild til hele skiverdenen.

Pludseligt kommer dagen, vi har ventet
på. Himlen er helt skyfri for første gang i de
tre uger, vi har været her. Vi har til sidst fået
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lovning og tilsagn fra de lokale myndigheder
om at kunne komme op med topliften.
Spændingen og forventningen stiger kraftigt.
Vi bliver de første skiløbere, som overhovedet
kommer op med liften, og vi føler os sat tilbage
til Grandes Montes i 70’erne eller La Grave i
1988. En lift, perfekt sne og et meget lækkert
skibjerg helt for os selv. Lige det vi havde
drømt om, siden vi tog af sted. Men timerne
går og ingenting sker, og vi begynder at indse,
at vi måske ikke kommer af sted alligevel.
Vores kontaktperson hos myndighederne er
forsvundet, og franskmændene vil ikke lade
os komme med liften på trods af vores tilsagn.

Stemningen bliver ikke bedre af, at militæret
kommer for at tjekke, at alt går til, som det
skal. Til slut gør vi det eneste rigtige og sætter
fellerne under vores ski og begynder at gå. Vi
er stressede. Timerne vi ventede gør, at det nu
er en kamp mod sollyset i stedet for en kamp
mod bureaukratiet. 1200 højdemeter er normalt
ikke noget problem, men i denne højde er det
en ganske anden sag, og vi skal kæmpe os af
sted. Vi kæmper os af sted mod toppen af Mt
Apherwat, 4124 moh., og når toppen, som solen
forsvinder i horisonten. Vi når lige at få udsigten
fra toppen og de omgivende bjerge i Pir Pinjalkæden, inden mørket sletter alle konturer.
Nanga Parbat og K2 ligger i horisonten, og et
sted derude ligger også ’the line-of-control’,
den omstridte og militariserede grænsedeling
mellem Indien og Pakistan, der kløver Kashmir
i to.
Vores nedfart sker i fuldmånens skær under
en stjerneklar himmel. Måske Robert Plant
trods alt havde ret i sangteksten.
Vi tumler udmattede ind i hytten og indser,
at vores ophold her er færdigt, og at det er tid
til at tage videre. Vi forlader Gulmarg med Mt
Apherwats kam hængende bag os og en følelse
af noget uopklaret. Hamid og Yaseen drømmer
videre, om den dag skiløbere fra hele verden vil
valfarte hertil. Kommer det mon nogen sinde til
at ske? Insh’allah.

BUMSELIV

Barejer i Argentina

FRA
BOARDBUMS
TIL
BAREJER
TEKST OG FOTO MARCUS HENNINGSEN

og passes af Pedro og hans hunkat Draculina.
De forekommer mig begge – typiske for deres
slags, vil jeg tro – en kende aparte; han en
stædig eneboer med en spøjs, tysk accent og
hun et noget temperamentsfuldt gemyt, som
man gør bedst i at lade være i fred.
Hytten ligger på trods af et par måneders
solskinsvejr stadig omgivet af sne, og det
får mig til at mindes vores sidste tur derop
for to måneder siden, hvor vi pakkede vores
store rygsække med mad, tøj, ski, board og
lavinegrej. Vi undervurderede dog fælt sneen,
som slet ikke kunne bære alle vores mange
kilo, og som i otte lange timer lod os straffe
for ikke at have investeret i snesko. Der stod
vi begravet til hoften og forbandede den sne,
som var anledningen til selve turen, ja til hele
opholdet i Argentina, sneen, som allerede i
juni havde lagt sig i et pænt lag og varslet den
bedste sæson i årevis, sneen, som vi så mange
gange havde rost til skyerne efter en fantastisk
nedtur i offpisten, og sneen, som tilmed havde
skaffet os arbejde i den lokale skiklub og
derigennem var skyld i fantastiske oplevelser.
Sneen, som vi heldigvis kom på god fod med
igen allerede dagen efter, hvor vi nød den sidste
pulver på de omkringliggende skråninger.

Ankomstrutinen er den samme

”Er du ok?” Andreas ligger og roder rundt
på stien foran sin væltede cykel. ”Jeg landede
vist med munden forrest!”
Tænderne sidder der alle endnu, og
med lige dele formanende og opmuntrende
bemærkninger fortsætter vi turen op ad bjerget
langs de mere og mere bøvlede stier. Bortset
fra et par småskrammer og mit ømme knæ,
efter et mindre elegant forsøg på at krydse et
vandløb, slipper vi for yderligere uheld. Den
sidste trediedel skal klares til fods, inden vi
når frem til den 1700 meter højt beliggende
bjerghytte Frey, som det meste af året beboes
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hver gang; det våde fodtøj placeres nær
varmeapperatet, tøj skiftes, soveposen bredes
ud på en af madrasserne ovenpå, og Pedro
forhøres om sidste nyt, hvilket som regel er
hurtigt overstået. Er der andre besøgende kan
en samtale slås op, og når vi så til sidst har
skamrost naturen tilstrækkeligt og udmattelsen
har forvist os til bænkene, og mens den bestilte
pizza lader vente på sig, er der jo kun tilbage at
lade sig fordybe i et spil skak.
Et par gamle og friske canadiere ankommer
på ski, selv om snegrænsen efterhånden
når langt op på bjerget. Yderligere et par
canadiske vandringsfolk gæster stedet, og
så snart den sidste sne smelter, vil det bugne
med turister. Sommeren er væltet ind over

Paradis!
Området omkring Bariloche
i Argentina byder på alt,
hvad friluftshjertet kan
begære.

Bariloche og har åbnet et hav af muligheder for
friluftsmennesket. Mountainbiking og trekking
er de mest oplagte, idet området råder over
et stort antal ruter af forskellig sværhedsgrad
og varighed, og som alle er grundigt kortlagt.
Rundt om i bjergene findes forskellige hytter
og shelters, som man passende kan benytte til
overnatning eller måske bare en hvilepause og
en mulighed for at sludre med andre besøgende.
Mange klatrere benytter ligeledes hytterne som
base for klatreudflugter og konkurrencer, og
om vinteren bruges de af randonée-folket.
Der er en tradition i området for at benytte
sig af og bevæge sig i bjergene, samt for at
lade sig fragte i kajak ad de mange floder og
søer, som er ideelle til både lange og korte
ture. Det lokale universitets idrætsstudie er
ligeledes specielt orienteret omkring bjergene,
og jeg kan ikke undgå at tænke, at det da må
være den perfekte uddannelse for ethvert
friluftsmenneske.

Den stærke friluftskultur er en værdifuld
arv fra Bariloches europæiske grundlæggere,

hertil i så store antal, at lavsæson snart vil være
et glemt begreb, og udvalget af aktivitetstilbud
er fuldstændig eksploderet: Foruden ski,
snowboard, trekking, mountainbiking, klatring
og kajak er der i kølvandet på backpackerne
nærmest obligatorisk dukket rafting og
paragliding op, mens en anderledes og efter
sigende meget eksklusiv og dyr turisme er
opstået omkring lystfiskeri i områdets mange
søer og floder. Wind- og kitesurfing vinder
ligeledes frem, dog mest blandt lokale, som
hvert år arrangerer en velbesøgt konkurrence
på den kæmpestore og forblæste sø, som byen
er grundlagt ved. Således kan Bariloche tilbyde
alt, hvad ethvert sundt idrætshjerte begærer,
og det kan næppe undre, at tanken pludselig
slog os – hvorfor ikke blive?

fantastiske muligheder lige udenfor døren,
der er så tiltalende. Det er disse muligheder,
lysten er drevet af, og det er for ligesindede, vi
laver baren. Jeg regner med at tidsbegrænse
projektet til to år – filosofien er at tvinge mig
selv videre, uanset hvor godt jeg måtte befinde
mig, for der er mange andre steder i denne
verden, jeg bliver nødt til at opleve. Baren åbner
ultimo 2005, og alle Luksus’ læsere er hermed
inviteret på en øl i Bariloche.

Det var dog en tilfældighed, der
afgjorde det; vi fik gennem en veninde
tilbudt et centralt beliggende lokale,
som passer perfekt til den bar, vi
ofte har snakket om at åbne. Vi
lejede og kastede os ud i et langt og

“Vi fik gennem en veninde tilbudt et
centralt beliggende lokale, som passer
perfekt til den bar, vi ofte har snakket
om at åbne.”
som kom fra Alpelandene og efter den lange
rejse over Atlanterhavet og Sydamerikas flade,
flade Pampas må have fundet en genkendelig ro
ved de sneklædte bjergtoppe og grønne, frodige
dalsænkninger. Potientialet var indlysende,
og turismen modnedes sikkert gennem årene
og nyder nu status som Bariloches vigtigste
erhverv.
Det er stadig bjergene, der tiltrækker
den noget brogede flok af kåde, argentinske
studenter, velstående brasilianere, sportsfolk og
traditionelle rygsækrejsende, som hver på sin
måde lader sig betage af naturen. De strømmer

opslidende slagsmål med
argentinske myndigheder,
sure naboer, tvivlende
forældre, potentielle
långivere og ikke mindst
vores egne fejlskøn og
dumheder. Troen og lysten
er dog forblevet intakt;
barprojektet er i sig
selv vældig interessant,
men det er dét, at vi gør
det her i Bariloche, og
at vi dermed har alle de
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Godt gemt væk i de
Italienske Alper ligger den
lille offpiste-perle Tonale.
Her ses Bjarke Mogensen i
gang med at teste områdets
muligheder.

er

SKI

Tonale / Italien

på jagt

efter

powde
TEKST BJARKE MOGENSEN FOTO GLENN SELJAASEN

HØJT OPPE I
DE ITALIENSKE
ALPER
GEMMER SIG
ET FANTASTISK
PUDDERPARADIS.
– MAN SKAL
BARE LIGE FINDE
DET FØRST.

Endelig summer det i en telefon. Sms. Det
er sent om aftenen, vi er tre mand i en bil på
motorvejen lige nord for München, og ingen af
os ved helt præcist, hvor vi er på vej hen – kun
at målet er et sted i Italien. Der er vist nok
sørget for bolig og liftkort et eller andet sted. Vi
skal fotografere stejle couloirs i Dolomitterne,
inspireret af en artikel, som nogle af os læste
for flere år siden. Aftalen er, at vi kører nedover
og får besked pr. telefon, når det er helt klart,
hvor vi skal hen. Vi glæder os.
Sms’en siger, at vi skal til en lille by langt
fra det meste. Vi har ikke hørt om byen. Det
har dem, som tegner tyske motorvejskort,
heller ikke. På en benzinstation lige efter den
italienske grænse ved de heldigvis noget.
Efter et par timer og en flere hundrede kroner
dyrere telefonregning, finder vi den lille by.
Næsten præcis omkring midnat når vi frem
til byens lille torv og kirke, hvor vi har aftalt
at møde vores ”bagmand”, journalisten som
har organiseret lejligheden og vistnok også
liftkort. Han er iklædt shorts, klipklapper og
sombrero. Godt nok er han spansk, men det er
i begyndelsen af marts, og vi er i Alperne. De
bange anelser får ny næring. Er der i det hele
taget sne her?
Vi følger efter sombreroen til lejligheden, vi
har fået stillet til rådighed, og møder resten af
gruppen. Vi er mange og en noget sammensat
flok. Syv nationaliteter fordelt på ni mand;
to spaniere, en argentiner, to svenskere, en
canadier, en amerikaner, en nordmand og en
dansker. De fleste kender hinanden, mange
af os har tidligere rejst meget sammen, og det
meste af natten bruges til at fortælle, hvad vi
hver især har lavet i løbet af vinteren.

hvorfor vi er her. Efter lidt rådslagning over
morgenbordet kommer vi frem til, at vi lige så
godt kan kigge os lidt omkring. Der er trods
alt meget langt til Frankrig, hvor alle skal
være ugen efter. Bilerne pakkes og vi kører
videre i modsat den retning, hvor vi kom fra
natten forinden. Et skilt viser, at Madonna de
Campiglio ligger oppe til venstre et sted, men
vejen fortsætter, og skiltene advarer os om et
bjergpas et stykke længere fremme. Dér skal
vi op! Hvis bare vi kommer op til sneen og i
nærheden af trægrænsen, kan vi altid gå derfra.
Det er i hvert fald, hvad vi siger til os selv i
bilerne.
Passet kommer hurtigere end vi troede. Og
ser ikke helt ud som vi forventede. Her ligger
en lille by. Og der er lifter på begge sider, store
lifter. Og der findes sne. Ikke mange minutter
senere står vi med liftkort og en lokal skilærer,
som stedets meget lille liftselskab har udstyret
os med. Han skal guide os rundt i området
og vise os, hvor der er godt at tage billeder.
Her er de vist ikke vandt til, at specielt mange
udenlandske journalister og fotografer kommer
ind og spørger om stedet.
Ombord i liften og op i solen. Vores guide
vælger den side, hvor solen står på. Desto
højere vi kommer op, desto bedre ser det ud.
Solen har været hård ved sneen, men vi ser
masser af linjer overalt. Efter den sidste lift
går vi op på en lille kam, hvor sneen ser endnu

Tilbage til sneen. Der er ikke meget af
den – faktisk næsten ingenting. Samtidig
viser det sig, at de couloirs, vi var rejst af sted
for at finde, slet ikke findes i denne del af
Dolomitterne. Det var vist heller ikke meningen
at skrive om couloirs i det hele taget. Et eller
andet er gået galt, og ingen ved egentlig,
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tilbage hertil dagen efter.
Ikke alle er dog lige hurtige om at komme
ud af sengen, så vi ankommer til Tonale ad to
omgange dagen efter. Heldigvis er jeg i første
bil med en fotograf og et par af de andre.
Denne gang er vi meget målrettede, tager en
hurtig opvarmningstur i den noget varierende
sne på nordsiden og er tilbage på toppen. Nu
skal der arbejdes. Jeg klatrer ud på kammen,
der deler selve Tonale fra sidedalen, for at kigge
på en linje, som så meget indbydende ud dagen
før. De andre traverserer ud på den anden side
af dalen, og fotografen tager opstilling på en
lille knold i midten, hvorfra han ser ud til at
kunne få en fin vinkel på os alle. Det tager
lidt tid at komme på plads, alt ser anderledes
ud oppefra, og det, som så fint og åbenbart ud
nedefra, kan være svært at finde, når man står
på toppen. Fotografen hjælper heldigvis til over
radioen.

Linjen selv er intet problem. Der

“Jeg stoler ikke på sneen de næste par sving,
men er så langt nede, at jeg bestemmer mig for
at køre lige ned og ikke svinge, før jeg er ude
af problemerne og i god sne.”
44

bedre. Fotograferne gør sig klar, og alle andre
udser sig linjer. Folk begynder at køre en efter
en. Næsten alle er nede, men pludselig står
nogen og snakker med en af fotograferne. Over
radioen får vi besked om, at det er politiet.
Vores guide ser lidt overrasket ud, og efter at
have forhørt os med liftkontoret finder vi ud af,
at offpiste ikke er forbudt, men at det frarådes
på solsiden af anlægget, hvor de fleste turister
opholder sig. Derimod bliver vi anbefalet
at tage op på nordsiden af anlægget, hvor
forholdene skal være meget bedre og turisterne
færre.

Fint nok. Fra toppen af sydsiden har vi
bemærket, at nordsiden er meget større, end vi
fik indtryk af nedefra. Og der så ud til at være
særdeles fint terræn at køre i. Da kabinen, som
løfter os op fra dalen, ankommer til bunden af
en stor gryde, bliver alle lige overraskede over
synet. Uanset hvor man kigger er der fine linjer.
Vi ser, at det er lidt tid siden seneste snevejr,
men alligevel ser det ikke ud til, at specielt
mange kører offpiste her. Helt åbenbare linjer
ligger uspolerede og venter på os, og vi påtager
os med glæde opgaven.
Som om det ikke er nok, begynder vores
guide at komme med forslag – han har ellers
været lidt stille det meste af dagen. Måske lidt
uforstående over for vores valg af linjer, der er
fulde af sten og vores manglende interesse for
de ellers ganske fine pister. Han får vores fulde
opmærksomhed, da han nævner muligheden
for at køre fra toppen og ned i nabodalen, som
åbenbart tilbyder lige så meget terræn, som
den gryde, vi står i. Ja, tak! Alle traverserer
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ud til højre fra toppen og ned til et lille pas,
hvorfra vi ser ned i en helt anden dal, hvor
sneen fortsat ser ud til at være ganske fin. Vi
diskuterer rutevalg med guiden, og fotograferne
får hurtigt besked om, at alle har mest lyst til
at køre hurtigt og udskyde fotograferingen til
senere. En efter en forsvinder alle i fuld fart ned
i dalen. Langt ned. Da vi stopper ca. halvvejs
nede for at vente på fotograferne og guiden,
er det tydeligt, at alle har nydt at få lidt fart
i skiene. Alle griner og hilser på hinanden,
efterhånden som vi samles. Glæden bliver ikke
mindre af at kigge op igennem dalen. Den
ene linje efter den anden ligger og venter, lidt
forblæst på den ene side, men terrænet er langt
mere varieret og større, end hvad nogen af os
havde turde håbe på.
Da alle omsider er samlet, fortsætter vi i et
mere adstadigt tempo ud af dalen. En længere
tur, som byder på alt fra rolige glidestykker
til noget, som nærmest minder om en naturlig
skicrossbane. Vi er dog ikke forberedt på, at
transporten fører ind i en tunnel, og vi finder
ud af, at vi kører på en gammel grusvej, som er
gravet igennem en del af bjerget. Førstemand
stopper først et godt stykke inde i tunnellen,
adskillige meter efter at sne er blevet til grus
og sten. Heldigvis går det fint, og skiene kan
hurtigt lappes sammen. En lille gåtur igennem
tunnellen og vi er tilbage på transporten på den
anden side, som vi følger ned til byen. Vi har
brugt længere tid end forventet, liften kører
ikke længere, og i stedet følger vi guiden til en
afterskibule, som ikke lader Østrigske knejper
noget tilbage. Vi er dog trætte og vender hurtigt
næsen hjemad, alle er enige om, at vi skal

er masser af plads, og et par veludstyrede
snebolde vidner om fin sne, så snart jeg
kommer et stykke ned. Indgangen er dog
stenhård og ikke et sted, jeg har lyst til at
falde – ikke mindst fordi linjen går lidt skråt
nedover. Jeg er ikke helt sikker på projektet,
så fotografen får de to andre på plads og
fotograferer dem, mens jeg tænker lidt over
tingene. Efter en halv times tid har jeg dog
bestemt mig, det skal nok gå fint. Fotografen
giver klartegn, og jeg kører meget forsigtigt
nedover, stopper og checker sneen. Kører et
sving til, stopper igen. Skrænter et par meter
for at sende lidt sne ned. Jeg stoler ikke på
sneen de næste par sving, men er så langt nede,
at jeg bestemmer mig for at køre lige ned og
ikke svinge, før jeg er ude af problemerne og
i god sne. Herfra er det stor glæde, sneen er
perfekt og den sidste del af linjen er ren leg.
Jeg fortsætter ud i dalen og møder fotografen,
kigger tilbage en gang og glæder mig over, at
jeg bestemte mig for at køre denne gang. Det
er ikke adrenalinet, men den gode følelse af at
have taget de rigtige beslutninger og at have
bedømt forholdene rigtigt, som bruser i mig.
Resten af dagen bruger vi på at klatre
rundt på siderne af dalen og kører alt, som
ser interessant ud. Alle går sikkert flere meter,
end de kører, men det at være ude i sneen, at
forsøge alle mulige og umulige linjer, at lade
sig inspirere af de andres succes til selv at
prøve noget nyt – det er en dejlig følelse. Tiden
går hurtigt i selskab med gode venner og fin
natur, og da vi til sidst mødes ved bilerne, er
solen gået ned, det bløde aftenlys giver ofte fine
billeder og udnyttes. Vel tilbage i lejligheden
hører vi, at det sner i Frankrig, hvor de fleste
af os har base. Vi er nogle stykker, som med
det samme pakker alt i bilen og bruger natten
på køre, for lige at nå første lift næste morgen.
Afskeden med Tonale blev kortere end vi
egentlig havde villet det. Men det gør ikke
noget, vi kommer helt sikkert snart tilbage.

Telemark
Bjarke Mogensen nærmer
sig dalen i fin telemarkstil.

FOTO PEAK PERFORMANCE

TEST

Custom-såler

I efteråret testede vi 13 par
sokker. I dette nummer
fotsætter vores fodfetich,
og denne gang har vi
testet seks forskellige
custom-såler til vandring og
bjergbestigning.
TEKST PETER TRANEVIG & JACOB HØIBY

testaf
custom-

såler

F

oden består af 28 knogler,
27 muskler og har 33
mulige bevægelsesformer.
Disse fakta giver et
hurtigt indtryk af, at
foden er en mere kompleks størrelse,
end vi normalt går rundt og tænker
over. I hverdagen går vi sjældent så
meget, at vi lægger mærke til, at vores
fødder bliver trætte, men når vi tager
15 kilo på ryggen og bevæger os ud
i bjergene, så mærker man hurtigt,
at fødderne er til, da de står for alt
kontakt med underlaget. Der er tre
elementer, som skal spille sammen
for at få en optimal løsning, når man
bevæger sig på ujævnt underlag.
Valg af støvle, sokker og sål. Der er
en tendens til, at sålen får meget lidt
bevågenhed. Det at få lavet en customsål bliver af mange betragtet som
noget, der kun er forbeholdt folk med
seriøse fodproblemer. Men det mener
vi er synd og skam, da alle kan få stor
glæde af at skifte deres standardsål
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ud med en løsning, der understøtter
foden i sit arbejde. Det giver en bedre
holdning, mindre trætte fødder og
dermed færre skader og et større
overskud. Det er vigtigt at understrege,
at de custom-såler vi har testet i denne
test alle er modeller, der kan købes
i normale specialforretninger. Her
har man en stor viden i forhold til at
kunne hjælpe langt de fleste fødder,
men har man særlige problemer bør
man opsøge dissiderede specialister
som fysioterapeuter, ortopæder eller
lignende.

Sålens formål
Uanset hvilket mærke og model du
vælger, er funktionen af custom-sålerne
den samme. Den skal understøtte din
fod, så den ikke bliver så hurtigt træt,
for når det sker, er der øget risiko
for skader både i selve foden og i
de øvrige dele af bevægeapparatet.
Dertil kommer, at sålen skal sikre en
bedre holdning i kroppen, en øget

stødabsorbering og mindre friktion
frem og tilbage i støvlen, så vabler
undgås.
For at alle disse ting skal gå
op i en højere enhed, er der en hel
række områder på foden, der skal
understøttes. I det følgende vil vi kort
gennemgå de mest vitale områder og
de mest basale principper.

Fodtyper
Overordnet er der tre fodtyper. En type
med normal svangbue, en type med
lav svangbue (platfod) og en type med
høj svangbue (hulfod). Disse tre typer
fødder reagerer forskelligt, når vi går,
så det er vigtigt at klarlægge, hvilken
type fod man har, når man skal have
lavet en custom-sål. Det foregår ved, at
ekspedienten tager et grundigt kig på
dine fødder, før sålen laves. Sålerne,
som er med i denne test, er alle såler,
der understøtter din fod, som den er.
De går altså ikke ind og ændrer din
svangbue. Hvis det er nødvendig, bør

du opsøge en fodspecialist.

Svang
Svangen er populært sagt fodens
støddæmper. Den tager stødet i den
såkaldte pronationsbevægelse. Det
er den bevægelse, der forekommer
i foden fra det øjeblik, yderkanten af
foden rammer jorden til indersiden af
foden – svangen – belastes. Under
pronationsbevægelsen bliver svangen
lavere, og det er med til at dæmpe
stødet. For at støddæmpningen skal
fungere optimalt, er det imidlertid
vigtigt, at pronationen er tilpas. Hvis
pronationsbevægelsen bliver for stor
eller for lille, kan det resultere i, at
kroppen udsættes for overbelastning.
Custom-sålens formål er i den
henseende at stabilisere din holdning,
så du undgår at få problemer i fødder,
knæ, ryg og nakke. Smerter i disse
områder kan nemlig skyldes, at dine
fødder falder indad (overpronation)
eller udad (oversupination). Samtidig

oplevede, at det fungerer vældig godt,
når der er en del stødabsorbering i
selve sålen pga. den manglende eller
meget lille stødabsorbering i vandreog bjergstøvler.

skal sålen sørge for, at de ledbånd,
der sidder i svangen, ikke bliver trætte
af pronationsbevægelsen. En træthed
der langt hurtigere indtræffer i ujævnt
terræn med 15 kilo på ryggen.

Hælen
Det er vigtigt, at hælen holdes
på plads af sålen. Men sålen skal
samtidig give plads til, at hælpuden
kan arbejde og dermed hjælpe til med
at stødabsorbere. I hælen finder man
også hos en del af de testede modeller
ekstra stødabsorberende materiale, der
skal afhjælpe de stød, der uundgåeligt
kommer.

Forfod
Customsålerne har ikke hovedfokus
på forfoden, så hvis du har større
problemer med den, skal du
opsøge en specialist. Men der er
dog nogle ting, en custom sål kan
hjælpe med. Hvis du har en tendens
til lettere nedsunken forfod eller
forfodsplatfodhed, kan nogle af sålerne
give dig støtte under forfoden, og
dermed kan gener undgås. Generne
ved forfodsplatfodhed er dog størst,
hvis du samtidig har tendens til
hulfodenhed.

Stødabsorbering
Langt de fleste vandrestøvler har en
meget stiv sål, hvis formål er at støtte
din fod på ujævnt terræn. Den hårde
sål sikrer, at din fod ikke hele tiden
skal kompensere for de ydrepositioner,
den bliver bragt i. Det er naturligvis
en god egenskab, men samtidig
betyder den hårde sål, at der ikke
er en særlig god stødabsorbering i
støvler til vandring og bjergbestigning.
Her kan en custom-sål hjælpe til
stødabsorbering på to måder. Dels
kan den rette din fods holdning, så du
bedre får aktiveret kroppens naturlige
stødabsorbering bl.a. i knæledet. Den
anden absorbering er indbygget i
sålen. Det kan være som gummi, skum
eller kork. Der er stor forskel på hvor
meget eller lidt stødabsorbering, der
er i de forskellige såler i testen, og det
er en smagssag, om man er til meget
eller lidt stødabsorbering i sålen. Vi

Alle disse faktorer betyder selvfølgelig
også, at fødder er forskellige. Derfor
skal vi understrege, at denne tests
resultater ikke nødvendigvis er det
rigtige for din fod, men den giver et
indblik i, hvordan to relativt normale par
fødder oplever fordelene ved at få lavet
en custom-sål. Der er nemlig ingen
tvivl om, at alle de testede modeller
er længder foran de præfabrikerede
såler, der ligger i 99% af alle støvler
til vandring og bjergbestigning. For at
synliggøre det har vi valgt at tage en
af disse normale såler med i testen.
På den måde bliver det synligt hvilke
fordele, du får ved at få lavet en
custom-sål.

snowboard & ski

springsession
slopestyle & photosession

$PVMPJS
OM TESTEN
Testen af custom-såler er forestået af to
personer, der intensivt har testet alle de
forskellige typer af såler. Testen er dels
foregået som en fieldtest og dels som test
under kontrollerede forhold, hvor sålerne
er blevet testet direkte op imod hinanden.
Sålerne er blevet testet i støvler til vandring
og bjergbestigning samt med og uden
oppakning.
Husk at vores fødder ikke nødvendigvis
er lig dine, så tag en snak i din specialbutik
om, hvad der vil passe dig og dit behov.
I den forbindelse kan vi nævne, at vores
fødder befinder sig inden for det, man vil
kalde en normal svangbue med en lettere
nedsunken forfod.
Testparametre
Svangstøtte: sålens evne til at understøtte
svangen og pronationsbevægelsen.
Forfodsstøtte: formes sålen således, at
den giver støtte til forfoden?
Hælstøtte: sålens evne til at støtte hælen
og give den plads til at arbejde.
Stødabsorbering: sålens evne til at stødabsorbere i hæl, svang og forfod, såvel som
hele sålens længde.
Materialer: kvaliteten af materialerne
sålerne er lavet af, herunder slidstyrke mm.
Helhed: det samlede indtryk for de forskellige parametre i forhold til pris.
Bedømmelse
Der gives karakter fra 1-5, hvor 5 er det
højeste. Produkter der får testvinder-ikonet
skiller sig ud i funktion, materialer og pris.
Det betyder, at der ikke nødvendigvis kun
er en testvinder i testen, da der inden for forskellige testparametre kan være forskellige
forcer blandt produkterne. I den forbindelse
skal det nævnes at der yderst sjældent findes produkter, der er kan alt til alle ting, men
at man som bruger skal se på ens behov og
brugsområde og derefter vælge sit udstyr.
Testen i LUKSUS er ment som et værktøj til
at gøre disse beslutninger nemmere.
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TEST

Custom-såler
STANDARDSÅL // NO NAME
Som vi beskrev i introteksten til denne test, har vi valgt at tage denne sål
med som en slags referencesål, så
det bliver tydeligere, hvad det er, at
en custom-sål kan. Umiddelbart kan
det nemlig synes skørt at kaste 600
kr. efter noget, man allerede føler, at
man har, men denne test viser – også
til vores egen store overraskelse
– at disse standardsåler stort set
intet kan, når man kigger dem efter i
sømmene. De kan variere lidt i svangstøtten og i stødabsorbering, alt efter
hvilket mærke man griber fat i, men
det er så langt fra, hvad custom-så-

lerne tilbyder. Sat lidt på spidsen kan
vi roligt sige, at vi var rystede. Der er
stort set ingen svang- eller hælstøtte,
ingen stødabsorbering, og materialernes kvalitet var også til at overse.
Det bedste man kan sige om dem
er, at de ikke koster ekstra. Så hiv din
sål ud af dine støvler og gå ned og få
lavet en custom-sål. Det vil du aldrig
komme til at fortryde.

VURDERING
Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5

Pris: 0 kr
Tlf:
Web:

SOLE // ED VIESTURS
Dette sålsystem fra Sole adskiller sig
fra de øvrige såler ved, at du ikke får
lavet dem i butikken, men blot skal
opvarme dem i din ovn derhjemme.
Det gør det utroligt nemt at få lavet
en sål, der støtter din fod langt bedre
end den normale sål, der typisk er at
finde i dine støvler. Du varmer din ovn
op til 90 grader. Putter sålerne ind i
to minutter. Stikker dem i dine støvler
og står i to minutter. Vupti, så har du
et par custom-agtige såler. Disse
såler er et fint valg, hvis du har en
normal fod og ikke er på udkig efter
en skræddersyet sål, der i højere grad

formes efter din fod. Fordelen er, at
de er et par hundrede kroner billigere
end en del af de rigtige custom-såler,
og du behøver ikke at afsætte en time
i en butik for at få dem lavet. Ulempen
er, at du får en standardsål, der kun i
begrænset grad former sig efter din
fod. Samlet tilbyder Sole ’normale’
fødder et fornuftigt alternativ til de dyrere og mere tidskrævende løsninger.

VURDERING
Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

3
1,5
2,5
3,5
3
3

Pris: 375 kr
Tlf: 70 20 75 79
Web: www.extreme-sports.dk

SUPERFEET // CUSTOM GREEN PROFILE
Amerikanske Superfeet har udviklet
deres system for over 25 år siden og
har klart en anden tilgang til at lave
sålerne end resten af producenterne i
denne test. Den største forskel ligger
i sålens koncept og sålens hårdhed.
De andre såler er opbygget ud fra et
koncept om, at sålen skal understøtte
foden dynamisk og fleksibelt, hvorimod Superfeets koncept er opbygget
om at fastholde foden i en neutral
position. Det betyder, at Superfeetsålen gerne vil have foden til at lave
en mindre pronationsbevægelse, hvilket tydeligt mærkes ved, at svangen

fastholdes i én position i langt højere
grad end de andre såler. Sålen fungerede fint i testen, men vores fødder
fandt den for lidt fleksibel, og vi
savnede en bedre stødabsorbering.
Det resulterede bl.a. i, at vi oplevede
ømhed i hælen efter længere tids
vandring. Der er ingen tvivl om, at
Superfeet er en god sål, især hvis du
godt kan lide en hård og kontant sål,
men efter vores mening findes der
bedre og mere fleksible løsninger.

VURDERING
Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

1
3
2,5
3
2,5
4
3

Pris: 599 kr
Tlf: 33 14 51 50
Web: www.superfeet.com

CONFORMABLE // TREK
For år tilbage var Conformable
synonym med det at få lavet en
custom-sål, og mærket har også den
dag i dag en dominerende stilling.
Conformables koncept ligger i høj
grad til grund for mange sålsystemer
og er relativt enkelt at forstå. Sålen
skal give dig støtte, så du bliver
mindre træt i fod og krop og får en
bedre holdning, og den skal reducere
stresspunkter på foden, der ellers
kunne udløse vabler. Og det var
vores oplevelse, at den opfyldte alle
disse funktioner, samtidig med at
den løste en række andre ting som
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f.eks. stødabsorbering. Sålen har
i lighed med sålerne fra Diamond
Foot bl.a. indbygget en ekstra kerne
af stødabsorberende materiale i
hælen. Svangstøtten er fin, men man
skal være opmærksom på, at denne
model ikke passer til smalle støvler,
da den så kommer til at blive presset
op i svangbuen med ømhed som
resultat. Men det er som sagt kun et
problem i smalle støvler. Samlet er
model Trek et godt valg for dig, der
har en forholdsvis normal fod og et
ønske om en moderat stødabsorbering til en god pris.

VURDERING
Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

1
3
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5

Pris: 399 kr
Tlf: 35 36 07 77
Web: www.sidas.com

DIAMOND FOOT // BASIC
Man må tage hatten af for de
resultater det lille danske sålemærke
har opnået i sin relativt korte liv. De
har formået at udvikle konceptet
om dynamiske og fleksible såler.
Diamond Foot Basic er en noget tyndere sål end sin storebror, Diamond
Foot Ride, og den passer dermed
bedre, hvis du ikke har så meget
plads i støvlen at gøre godt med.
Sålen er også en anelse blødere i
forfoden og giver derfor heller ikke
helt den samme markante støtte
under forfoden som storebroren,
men dog stadig mere end de øvrige

mærker i testen. Stødabsorberingen
bliver sikret af et skumlag, der ligger
i hele sålens længde og i den ekstra
fleksible kerne, der er placeret ved
hælen. Materialerne er af god kvalitet
og selv efter længere tid intenst brug,
er der intet synligt slid på sålerne, og
skummen virker stadig fast. Godt og
gennemarbejdet. Samlet er Basicmodellen et godt valg for dig, der er
på udkig efter en relativ tynd sål, der
stadig har en god stødabsorbering
og understøtter foden de vitale
steder.

VURDERING

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4,5
4
4
4,5
4,5
4

Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

Pris: 599 kr
Tlf: 33 91 00 11
Web: www.540shop.dk

DIAMOND FOOT // RIDE
Dette er et forholdsvis nyt mærke
på det danske marked. Diamond
Foot har i deres opstart koncentreret
deres kræfter om at lave såler til skistøvler, men deres koncept er udviklet
til et langt bredere brugsområde,
hvilket denne test så absolut også
viser. Og hvis du lader dit blik vandre
ud til højre og ser på tallene, så taler
de jo næste for sig selv. Vi var rent
ud sagt meget begejstrede for denne
sål, og det koncept Diamond Foot
arbejder med. På sin vis er der ikke
langt fra Diamond Foot, til den måde
Conformable tænker på, men selve

sålens kvaliteter er hestehoveder
foran konkurrenterne. Den understøtter foden på fornem vis, og især den
unikke stødabsorbering og dens evne
til at understøtte forfoden satte et
uudsletteligt indtryk hos testteamet.
Med sålen i støvlen var det nærmest
som at svæve på en sky, uden at
det gik ud over kontakten med underlaget. Det eneste, man skal være
opmærksom på, er, at sålen er relativt
tyk, så hvis man har en støvle med en
meget tynd sål, så er den blå udgave
nok et bedre valg. Samlet er dette en
meget værdig testvinder.

VURDERING
Svangstøtte
Forfodsstøtte
Hælstøtte
Stødabsorbering
Materialer
Helhedsindtryk

4,5
4,5
5
5
4,5
4,5

Pris: 599 kr
Tlf: 33 91 00 11
Web: www.540shop.dk

En af testens såler
under testen.
Foto: Jacob Høiby
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INTERVIEW

Ole Christian Kjos

Tidligt op og tidligt i seng...

I den vestlige udkant af Oslo finder
man forstaden Bærum, hvor blandt
andet Norges mest trafikerede
vej, E 18, pløjer sig gennem byen
på sin vej mod vest. På en grå og
råkold lørdag i januar virker denne
trafikerede vej som byens eneste
puls, hvilket absolut ikke gør
byen til et af verdens syv moderne
vidundere. Den eneste formildende
omstændighed er, at vi befinder
os i Norge, og at fjelde og fjorde
derfor i stedet fanger øjnene.
Denne modernistiske forstad
rummer over 100.000 indbyggere
og et elitesportsgymnasium,
der har fostret stjerner som
alpinløberen Lasse Kjus,
skiskytten Ole E. Bjørndalen og
cykelstjernen Thor Hushovd. Det
er her vi finder Danmarks største
snowboardtalent, der for tre år
siden valgte at kombinere studier
og passion. Eller valgte er måske
ikke det rette ord, da det kræver
en god portion talent og dygtighed
at komme ind på gymnasiet. 80
håbefulde norske boardere søger
hvert år om optagelse, og de
kæmper om sølle fem pladser.
”Man kommer til en årlig
audition, hvor træneren tjekker en
ud. Ud af de 80 er der normalt 40,
der kommer til selve optagelsen.
Her skal man vise, at man har
talent, potentiale til at udvikle sig
og teknikken i orden. Det nytter
ikke noget at komme og give den
fuld gas uden kontrol. Man skal
helst vise, at man har overskud,”
siger Ole Christian Kjos.
Men Ole kom aldrig til
optagelse, da han havde brækket
sin ankel for fjerde gang. Hvordan
det alligevel lykkedes ham at
komme ind er en længere historie.
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”Siden jeg spændte brættet under
fødderne for første gang som 12årig, trænede jeg på den lokale
bakke der hedder Kirkerud. Det
er jo ikke noget stort sted, men
der er fine forhold i parken. Jeg
faldt hurtigt for at boarde og
brugte hver dag på bakken. Jeg
meldte mig ind i den lokale klub
og fik træning to gange om ugen
i halfpipe og bigjump og kom
hurtigt til at hænge ud med de
ældre gutter. En del af dem gik på
NTG, så da jeg skulle til at vælge,
hvad jeg skulle efter 10. klasse,
var det oplagt for mig at prøve
at komme ind på NTG. Heldigvis
kom træneren fra NTG også tit på
bakken, så han kendte mig godt,
og han opfordrede mig også til
at søge. Det var nok grunden til,
at jeg kom ind uden at være til
optagelsesprøve,” forklarer Ole.
Man skal ikke have set mange
norske sportsprogrammer, før at
man er klar over, at sport i Norge
bliver taget meget seriøst. Og når
man læser formålsparagrafen
for NTG’s snowboardlinje, er det
da også den seriøse målsætning,
der er nedfældet: ”Vores mål er,
at vores udøvere tager medaljer
i internationale og nationale
konkurrencer, får en karriere som
snowboarder”. Så står det klart!
Men når man snakker med Ole
Christian, har han et noget mere
pragmatisk forhold til det at stå på
snowboard. ”Jeg er nok influeret
af det danske snowboardmiljø, der
noget mere mellow. Her hygger
man sig med hinanden og hænger
ud, hvor det norske miljø er klart
mere konkurrencepræget. Det
mærker jeg også her på skolen, når
vi træner. Når vi f.eks. klatrer om

TEKST PETER TRANEVIG FOTO JACOB DJURHUUS

...DET ER SUNDT FOR EN LILLE SNOWBOARDDRENG. DISSE
KERNESUNDE IDEALER ER IKKE JUST DET, MAN FORBINDER
MED SNOWBOARD. MEN IKKE DESTO MINDRE ER DET
HVERDAGEN FOR DANMARKS BEDSTE SNOWBOARDER OLE
CHRISTIAN KJOS, DER GÅR PÅ NORGE TOPPIDRETTSGYMNAS.
VI STYREDE MOD NORGE FOR AT TAGE EN SNAK MED HAM OM
LIVET SOM FULDTIDS-SNOWBOARDER.

Back to school
er ved at komme for
sent til undervisning på
gymnasiet.

3Ole

INTERVIEW

Ole Christian Kjos

“Det værste er, når vi skal løbe op af
trapperne på Holmekollen. Efter en
time er man ved at brække sig.”
44

sommeren, så går der fuldstændig
konkurrence i det, og folk klatrer
langt over sikringspunktet. Det
gælder om at vinde. Det er ikke
så udtalt blandt os boardere,
men vi går jo i klasse med folk,
der f.eks. dyrker ishockey, judo,
basket, golf og skak, og de vil
bare gerne vinde. Det er klart, at
det også går konkurrence i vores
træning som boardere, da man jo
gerne vil pushe sine grænser og
blive udtaget til konkurrencerne
af træneren. Så selv om vi hygger
os som boardere, så går vi også til
den.”
En normal skoledag adskiller
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sig meget fra det, vi er vandt til
på det danske gymnasium. Hver
morgen begynder klokken lidt
over otte med to timers fysisk
barmarkstrænning som løb og
styrketræning. ”Det værste er,
når vi skal løbe op af trapperne
på Holmekollen. Efter en time
er man ved at brække sig,”
Ole Kristian Kjos´ grimasser
dokumenterer anstrengelsen. Efter
træningen er der spisning, og så
står programmet på fire timer
med boglige fag som jura, social

Ole smider en switch rodeo.

økonomi, religion, historie, norsk
træningslære og idræt. Klokken
16 står den på træning igen, men
denne gang er det snowboard, eller
skate om sommeren. De træner
frem til 20.30 og vender derefter
snuderne hjem til aftensmad og
lektier. Næste dag har samme
formel, så der ikke så meget tid
til familie og venner uden for
skolen. ”Til gengæld får man jo
stået rigtigt meget på snowboard
og bliver bedre hele tiden. Det er
super fedt. Så har vi også mulighed
for at tage fri fra skolen, når vi
skal køre konkurrencer i udlandet.
Så får vi bare en lektieplan med

for, hvad vi skal læse osv. Det gør
det meget nemt at tage af sted.”

Hvad er dine planer for denne
sæson?
Jeg regner med at stille op til DM,
FrostGun, Junior VM i Korea, det
norske mesterskab, filme med
Frost, og så må vi se, hvad der
ellers kommer.
Fakta om Ole Christian Kjos
Alder 18 år
Pas Dansk og norsk
Sponsorer Animal International,
Signal Boards og NEFF. Mangler
sponsorer på bindinger og støvler.

Hvad skal du, når du er færdig
med skolen til sommer?
Tja, jeg kommer nok ikke uden om
at skulle i militæret her i Norge.
Da jeg fyldte 18 år, fik jeg dobbelt
statsborgerskab, så det er den
kortsigtede plan. Men heldigvis
kan man få fri til at tage til
konkurrencer. En anden mulighed
kunne være at blive militærnægter.
Det vil nok give mere tid til at stå
på snowboard, men jeg ved det
ikke rigtigt endnu. Ellers glæder
jeg mig til at få tid til min kæreste
og mine venner. Det bliver fedt!
Hvad laver du, når du ikke står
på dit board?
Jeg kommer meget ned med biler.
Jeg er nok arveligt belastet, da min
far altid har solgt biler. Faktisk var
det som bilsælger i Jylland, at han
mødte min mor, så man kan vel
godt sige, at det ligger i blodet. Jeg
elsker at rode med biler og regner
også med, at jeg selv skal arbejde
med biler på et tidspunkt. Ellers
bruger jeg en del tid på at spille
poker, fodbold, skate og hænge
med venner og kæreste.

Har du et godt råd til folk, der
kunne tænke sig at komme på
snowboardgymnasium i Norge?
Det er klart, at det er svært som
dansker i Danmark at få kørt så
meget, der skal til. Men det er
altså vigtigt, så man får kontrollen
og teknikken på plads. Populært
sagt handler det om boardkontrol.
Derudover skal man selvfølgelig
have et vis talent, men vigtigst
af alt er, om ens træner kan se,
om man har potentiale. Men det
kan lade sig gøre. Så vidt jeg ved
har der været en dansk pige på
snowboard-linjen.
De grå skyer hænger stadig tungt
over Oslo-forstaden, da vi pakker
sammen og drager syd på igen.
Om Ole Christian Kjos får en
karriere som snowboarder efter
gymnasiet, må tiden vise. Men
talentet og indstillingen fejler i
hvert tilfælde ikke noget, så mon
ikke vi kommer til at høre meget
mere til denne unge dansker –
enten som bilhandler, pokerchamp
eller Danmarks svar på Terje
Håkonsen.

Film 36 min.
Bonus 52 min.
Tricktips – Ipod video
Screensavers
Desktop images
Sjove fraklip

Hvem er Emil Kozak?
Jeg er 25 år gammel. Jeg laver
design om dagen, skater om natten
og spiser slik midt imellem. Jeg
har arbejdet med grafik og design i
syv år. Tidligere har jeg arbejdet på
tre købehavnske design/reklamebureauer, men arbejder nu
freelance, og leverer illustrationer,
grafik og design inden for
skateboarding, mode og musik. Jeg
er bosiddende i Barcelona, Spanien
og arbejder herfra med kunder fra
hele verden, inklusive Danmark.

Skosål for lando-sneakers

Hvad var ideen med
www.skatebarcelona.com?
Ideen var simpel: En undskyldning
for at bruge tid på to af mine
store interesser, fotografi og
skateboarding.
Det har efterfølgende
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Fra 1. januar blev det ulovligt
at skate i Barcelona. Hvilken
betydning kommer det til at
have for en af verdens mest
berømte skatebyer – og
vel også dit website, der nu
opfordrer til ulovligheder?
Det må være det spørgsmål, jeg
er blevet stillet mest i mit liv,
næst efter “hvorfor stiller du ikke
tingene på plads, efter du har brugt
dem?” Jeg ved det ikke, men jeg er
optimistisk, og jeg håber spanierne
er ligeså afslappede med hensyn
til skateboarding, som de er med at
komme til tiden.
Indtil videre ser det ud, som
det altid har gjort. Folk holder
godt nok en lille pause, når
politiet kommer forbi, men det
er jo ikke anderledes end alle
andre steder i den vestlige verden.
Mine spanske bekendte siger, at
jeg ikke skal bekymre mig, og at
politiet har rigeligt at se til – antiskateboarding er bare en lille
del af den nye lov. Usikkerheden
omkring hvorvidt man kan skate
eller ej, vil nok skræmme turister
lidt. Specielt de firmaer (f.eks.
Titus) som arrangerer busture for
’skatere’ fra Tyskland til Barcelona
og har en idé om, at Barcelona er
et døgnåbent diskotek med banks
og ledges.
Hvor henter du inspiration til
dine designs fra?
Den største ide-generator, for mit
vedkommende, er uden tvivl selve
arbejdsprocessen. Oftest synes
jeg, at det at lave design er som
at hive i den tråd, som holder
hele sweateren sammen. Når jeg
er kommet i gang, er det ofte
selve arbejdet med et design, som
inspirerer, og når det første hiv er
gjort, løsner det hele sig op. På en
god dag, kan det beskrives som at
blive inspireret af det, man lige har
lavet. Inspiration på inspiration på
inspiration...
Ydermere ligger der en masse
andre ting, af inspirationsmæssig
karakter, forud for

Grafik til t-shirt for pestol.dk

Langt væk fra Danmarks gråvejr, vinterkulde og stressede
d hverdag sidder
en 25-årig dansk knægt foran sin
computer. Stedet er Barcelona,
og Emil Kozak er i gang med
nogle designs for det danske
skateboardfirma LAB. Siden hans
barndom i Maribo har han haft
en fetish for skateboarding – samt
ikke mindst skateboardgrafik –
affødt af billederne og reklamerne
i de amerikanske skatemagasiner.
Efter nogle hektiske år på en
række af Københavns store
design- og reklamebureauer, har
Emil Kozak valgt at blive sin egen
boss, og dermed selv bestemme,
hvad han vil bruge sin tid på
– og hvornår. Derfor er han nu
bosat med sine spanske kæreste i
skateboardens mekka, Barcelona,
hvor han designer i løbet af dagen,
og skater og fotograferer resten
af tiden. Det lyder som lidt af en
drømmetilværelse, og det er det
også.

udv
udviklet
dviklet sig til at være en mindre
deltidsstilling, med tonsvis af
deltids
d
emails fra fremmede mennesker,
henvendelser fra tv-kanaler etc.
Det har specielt været heftigt i
den seneste tid, hvor hele verdens
skateboardere er nysgerrige efter
at høre, hvordan den nye lov har
taget sig ud.

TEKST PETER MONRAD
GRAFIK EMIL KOZAK
SKATEFOTO ALICIA CAMBRA LOPEZ

Tillykke!
Hvordan fejrer man ellers sin
25 års fødselsdag end med
en bs wallride ved det store
skatespot Forum i Barcelona.

INTERVIEW MED EMIL KOZAK

inspiration

inspiration
på
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Lampeskærme for NOCKDOWN/kirk

Emil Kozak med en
5-0 grind ved Arc De
Triomf i Barcelona.

44 arbejdsprocessen. Sætninger taget

ud af en sammenhæng kan være
meget inspirende, folk i bussen,
humor, tegneserier/-film. Der ligger
jo også et helt liv fyldt med musik,
kunst, tv, kærlighed, skateboarding
osv.

Du har lavet en del designs
for danske skatebutikker m.m.
Hvordan er det arbejde
kommet i stand?
LAB, som er godt bemandet af
lolliker og falstringer, har jeg
kendt siden de glade dage i Maribo
med skatesessions på Primas
parkeringsplads. Så arbejdet
for dem faldt mere eller mindre
naturligt. Resten har jeg selv taget
kontakt til. I takt med at ordet
spredes, er forespørgelserne på
min arbejdskraft dog begyndt at
komme selv. Det er dejligt.
Er der en særlig stil, der
karakteriserer skateboardgrafik
i forhold til andet design?
Man kan sagtens finde eksempler
på skategrafik, som har et fælles
stilmæssigt udgangspunkt. Dog
ikke i samme omfang som f.eks
medicinindustrien, hvor pillepakkerne ofte er hvide med en
grøn eller blå neutral skrifttype.
Ideen med at definere en stil så
hårdt, tjener naturligvis det formål,
at det er nødvendigt at signalere,
at dette produkt er medicin og
ikke Matador Mix. Ofte endda
livsnødvendigt. Skateboardgrafik
ligger ikke under for så bestemte
æstetiske kriterier eller en
foruddefineret stil som mange
andre produkter. Det tynde lag
maling under de syv lag canadisk
maple tjener dog alligevel
mange formål. Det underholder,
fortæller historier, kommenterer
samfundstendenser, provokerer
og... ja... pynter. De formål kan jo
sagtens realiseres med alverdens
stilarter. Igennem årene har jeg set
(og ejet) skateboards med alt fra
punkede tegninger af skeletter til
nuttede kattekillinger.
Endvidere har de fleste, der
arbejder med skateboardgrafik en
baggrund inden for skateboarding.
Det er grafikere, kunstere etc.,
som elsker skateboarding. Det er
de færreste designfirmaer, som
har samme forhold til det medie,
de arbejder med. Det faktum, at
der er kærlighed involveret, gør
skateboardgrafik meget interessant.

Top 5 over skateboardgrafikker
gennem tiderne?
1. Salman Agah’s lyseblå pro deck
fra da han kørte for Firm. Ved
ikke hvem der har lavet det, men
jeg gætter på Lance Amstrong.
Jeg havde det bræt som barn, og
det har et meget enkelt indiansk
udtryk.
2. Alien Workshop, Scott Conklin
lavet af Mike Hill (1994)
3. Alien Workshop, Scott Conklin
lavet af Niel Blender (1996)
4. Santa Monica Airlines, Nata
Kaupas lavet af Jimbo Philips
(1989). Det var det år, jeg selv
begyndte at skate, og senere hen
købte jeg dette bræt. Det er en sjov
og sød drejning på Natas Kaupas
panter-tema.
5. Plan B, Rick Howard lavet af
Carl Hyndman (1992)
Hvilken designopgave har du
altid drømt om at udføre, men
endnu ikke fået?
Jeg har altid gerne ville bestemme
100% over et skateboardfirmas
visuelle udtryk. Fra decks til
motion graphics.
Har du nogle gode råd til
andre, der gerne vil i gang som
grafiker/designer?
Bliv oppe hele natten, spis slik
og husk at gå udenfor en gang
imellem. Start med eksempelvis at
lave covers for dine venners bands
eller opfind fiktive opgaver. Leg en
masse, tag det ikke for alvorligt og
hav det sjovt.
Hvad har du af planer for
arbejde i fremtiden?
Der er masser af ting under
opsejling, bl.a. kommer der snart
en Emil Kozak-skatesko fra Lando,
ny deck serie fra Instant Winner,
masser af nye ting fra LAB, klipklappere fra Ykiki, Custom Hulger
telefoner, en masse websites og
1000 andre ting.
Du kan få mere info om Barcelonas
skatemuligheder og Emils flotte
designs på:
www.emilkozak.com
www.skatebarcelona.com
info@emilkozak.com
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Bambus forever
Til dig, der lever ”the fashion life in the urban
jungle”, er denne hoodie fra amerikanske
DC Shoes værd at tjekke ud. Pris
699,- Info på
www.californiasports.dk

Cowboystøvler
Cowboystøvler er helt sikkert ikke det første,
du tænker, når du ser denne sko fra Merell,
men der er noget om snakken. Alle Merells
hiking-modeller har nemlig formet
sin læst efter den første originale
Merrell cowboystøvle. Denne
approach-sko har vibram-sål
og EVA Air Cushion mellemsål. Pris 800,- Info
på 39 16 33 33.

Millet Rescue
Down Pant
Meget varme og lette dunbukser til
ekspeditionsbrug, kørsel på hundeslæde og andet, der kræver varme
bukser. Yderstoffet er i ultralet ripstop
nylon, og de 200 gram dun er i en
90/10 blanding med en fillpowder på
650. Bukserne har fuld lynlåsåbning i
siden. Pris 1.799,- Info på
www.fjeld-fritid.dk

Slut med
kold kaffe
Denne termokop fra
Lifeventure holder kaffen
eller suppen varm i op til
seks timer. Den er udført i
let stål. Pris 125,- Info på
www.extreme-sports.dk

DC Ave
Så er det på tide, at du får smidt dine gamle
sutter ud til fordel for disse nye DC Shoes,
der kombinerer retrosål med et fresh
design. Fås i diverse skatebutikker.
Pris 799,- Info på
www.californiasports.dk
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Med på striberne
Carhartt står bag denne Mellow Stripe Sweatshirt, der både fås i en model med rund hals og
en med hætte. Træk den over hovedet og gå
foråret i møde med stribet selvtillid. Pris 649,- Info
på www.carhartt-shop.dk

tøj, sko, udstyr & accessories
I Darwins fodspor
Denne franske alpine touring binding hedder Evolution Light. Bindingen har et dobbeltled forrest, der sikrer bedre gåegenskaber
og passer til såler fra 265 mm til 337 mm. Vægten er kun 1.300
gram pr. par. Pris 1.599,- Info på www.fjeld-fritid.dk

Norrønt iPod
Det hæderkronede norske
mærke Norrøna har indgået
et samarbejde med Apple
om at lave en specieludgave
af deres Lofoten skijakke
med display på ærmet,
der kan styre din iPod.
Jakken er limited edition
og fås kun hos Spejder
Sport på Frederiksborgade i København. Pris
4.299,- Info på
www.norrona.no

71 grader nord
I Norge er TV-udsendelsen med
dette navn ikke bare populær, den
når nærmest Krøniken-højder. Jakken, deltagerne er udstyret med,
er denne Isogaisa fra Bergans.
Jakken er lavet i 3-lags Dermizax
stretchmateriale. Pris 3.995,Info på www.bergans.no

Burton plugged
Det er ikke kun Norrøna, der leger med at
implementere elektronik i deres jakker.
Amerikanske Burton er endnu en gang
på banen med en jakke, der gør det
muligt at styre diverse elektroniske
dimser via dit ærme. Resultatet er et
samarbejde mellem Burton, Motorola
og R.E.D. Pris 4.999,Info på www.audextech.com

Varme fødder
DIABLO MS Thermo er italienske Crispis
bud på en allround alpin touring støvle. Den
har en stiv skal af Pebax og har udtagelig
inderstøvle. Den fås fra størrelse 37-47. Pris
2.799,- Info på www.fjeld-fritid.dk

På højde med
situationen
Silva har kastet sig over retrobølgen
og har lavet denne simple højdemåler
ud fra devisen ’less is more’. Den vejer
97 gram og viser højden op til 5000
meter. Den fungerer samtidig som
et pålideligt barometer og er nem at
kalibrere – selv med handsker på. Pris
495,- Info på www.stm-sport.dk
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Anmeldelser
LUKSUS tjekker tidens alternativer til den virkelige verden...
BØGER

Hun har råd til det...
Peter Tranevig

TIL NORDPOLEN
– MIT VILDESTE EVENTYR
Bettina Aller
Gyldendal // 299 kr.

Dette er historien
om Bettina
Allers forhold og
ekspeditioner til
det nordligste
punkt på jorden.
Første gang man
holder denne
bog i hånden, er
man ikke i tvivl om, at det er en flot og
lækker bog med mange lækre billeder
fra jordens top. Det er helt klart med
til at holde læselysten oppe og sætte
billeder på de strabadser Bettina Aller
og hendes franske kæreste JeanGabriel går igennem i de 58 dage de
er om at gå fra Sibirien til Nordpolen.
En imponerende bedrift, der fortjener
al den hyldest, den kan få.
Det er dog ingen hemmelighed,
at jeg ret hurtigt fik et had/
kærlighedsforhold til denne bog. På
den ene side slugte jeg den ene
letlæste og velskrevne side efter
hinanden, og jeg nød at høre om
ekspeditionslivet og deres kamp for at
nå målet, samt de korte beskrivelser af
de to gange Bettina Aller selv forsøgte
at gå mod polen solo. På den anden
side stejler jeg, når hun tager den
selvgode mine på og snakker om,
hvor meget styr hun har på sit udstyr
og sit liv. Det gør, at bogen ikke for
alvor kommer ind under huden. Dertil
er der simpelthen for lidt på spil.
Hvorfor kvinden, der ifølge hende selv
har alt, ikke tør at give slip og lade
os få smag for de mere refleksive
sider, er en skam. Det er med garanti
ikke sidste gang, at vi ser en bog fra
Bettina Allers hånd, da hun sidst i
bogen løfter sløret for hendes næste
projekt. Det hedder Mt. Everest. Det
bliver spændende at følge Fru Allers
bestigning, men jeg håber, at hun
sætter lidt mere på spil, næste gang
der kommer en bog fra hendes hånd.
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ET GLIMT AF SJÆLEN
– FRA ELITESOLDAT TIL
EVENTYRER
Nicolai Moltke-Leth
Gyldendal // 299 kr.

Navnet klinger
bekendt. Nicolai
Moltke-Leth var
efter hans første
bog Jo, du kan op
gennem 90’erne
synonym med livet
som jægersoldat.
I denne nye
bog fortæller han om livet fra sin tid
i Korpset, som han kalder det, til sit
liv som eventyrer og familiefar. Lidt
mere polemisk kan man sige, at han
beskriver sit liv fra drengerøv til moden
mand.
Et glimt af sjælen starter med
den hændelse, der initierer bogen.
Nicolai Moltke-Leth er til VM i Rally
Raid i Tyrkiet for at forberede sig til
at prøve kræfter med Paris-Dakar på
motorcykel. Det går helt galt. Han
smadrer sig til ukendelighed, og med
to brækkede hænder skal han holde
sig i ro et år, og mon ikke at det er
denne hændelse, der har bidraget
til denne opsamlende bog fra hans
hånd. Bogen oser af refleksioner,
og selv om de er lige lovlig rationelt
funderet til min smag, så giver han i
det mindste et bud på, hvad der driver
ham, og det giver noget at spille bold
op ad – noget at tage stilling til. Det
fortjener ros. Bogen som helhed er en
noget rodet omgang, og man mangler
til tider et fokus, der binder historien
sammen, ud over at det er ting Nicolai
Moltke-Leth har oplevet. Jeg kan godt
forstå, at han har haft lyst til at tage
det hele med, men redaktøren på
bogen burde nok havde strammet den
op eller til tider tematiseret den på
andre måder end blot de kronologiske
oplevelser.
Når man lukker bogen efter at
have læst 343 sider, sidder man

tilbage med en masse indtryk fra en
masse oplevelser, der på hver sin
måde kan inspirere til at tage ud
og opleve verden. Det er uanset,
om det så er som bjergbestiger,
adventureracer eller rallykører. Og
det er nok bogen store styrke, at den
formår at inspirere til eventyr. Så kan
man altid diskutere, hvad et eventyr er,
men det er en helt anden diskussion.
Peter Tranevig
FILM

SUPER CHAMPION
FUNZONE
Fourstar Clothing Company //
299 kr.

Fourstar har
været en tur
i Japan for at
skate demoer,
skrive autografer
og filme til
denne prægtige
tour-video. Det
er sjældent
skidt, når der kommer en ny video
fra Girl/Choc lejren, og denne er
skam heller ikke til at kimse ad! Vi
bliver sågar skånet for det evindelige
plapren om, hvor hårdt det er at leve
drømmen og hvor hyggeligt det er at
dele værelse med den og den, fordi
han er ih så sjov og homofil. Hurra for
det! Til gengæld får teamets japanske
tourguide lov at fylde en kende for
meget, og især når han holder sin
følelsesladede afskedstale er det lige
før, man får spisepindene i den gale
hals.
Hjemme i Californien må de køre
i bil fra spot til spot, men så snart de
er i udlandet springer de ud i sindssyg

trafik og tætte menneskemængder for
at få filmet linjer. Amerikanere når de
er bedst – og værst. Det fortsætter
stort set, som det starter. Udsøgt
musik, fine streetspots og glade
ansigter. Den lille smule demo footy
der er, består mest af Brian Anderson,
der skater demo alene, imens resten
af teamet forsøger at komme derud så
hurtigt som muligt. Da de så omsider
når derud begynder det at regne, og
det fremmødte publikum må nøjes
med at overvære en game of s.k.a.t.e.
imellem Carroll og en af de indfødte.
Ud på gaden igen, for der er mere af
den besynderlige japanske arkitektur,
der ligger uterroriseret hen.
Mark Gonzales er en galning. Det
kan der ikke herske nogen tvivl om.
Derfor er det bare endnu sjovere at se
ham gakke ud på cykel og skateboard
i sin part. 360 flip på longboard og
inden længe – hvis man skal tro
rygterne – kickflip på BMX!
PJ Ladd, Koston, Howard,
Brian Anderson og sågar Fourstars
teammanager Sam Smyth leverer
varen, hvor Mariano ikke kan. Selv om
det fremgår tydeligt, at de har haft det
sjovt på touren, så indeholder videoen
også andet end gøgl og spas. En hel
del imponerende footy. Blandt andet
i form af en lille Brian Anderson part i
bonusafdelingen. I bonusmaterialet får
du også lov at bruge en weekend med
Mark Gonzales i New York, tage med
til Fourstar katalog fotosession i L.A.
og S.F., og der er heller ikke sparet på
indhold i fotogalleriet og outtakes.
Kunne du lide Hot Chocolate
Tour, så se Super Champion
Funzone! Stjæl den fra din bedste
kammerat eller download den fra
nettet. Moral er blot et fattigt ord.
Per Andreasen

KATALOGSERVICE

HUSK PORTO

HOLD DIG OPDATERET MED DET FEDESTE UDSTYR OG GODE TILBUD.
FÅ KATALOGER BRAGT TIL DØREN GRATIS!
Du har to muligheder:
1. Sæt kryds ved de ønskede kataloger, udfyld afsenderfeltet
og send slippen til os. Husk porto!
2. Klik ind på WWW.LUKSUSMAG.DK og bestil.

Bergans (udstyr og beklædning)
Burton (snowboards, beklædning m.m.)
g Fjeld og Fritid (udstyr og beklædning)
g Julbo (solbriller)
g Mammut (udstyr og beklædning)
g Petzl (pandelamper, klatreudstyr m.m.)
g Zeal Optics (solbriller)
g
g

Dit navn

Katalogservice
LUKSUS Freestyle Magazine
Esromgade 15, opg. 3, stuen
2200 København N

Vej

Postnr./by
Email*
*hvis du vil ha’ nyhedsbrev fra LUKSUS (gives ikke videre til tredjepart)

Need some action?
Få eventyret leveret til døren...
6
3
1
1

udgaver af LUKSUS FREESTYLE MAGAZINE
udgaver af PIST N’ POWDER
SummerGuide + 1 SnowGuide
fresh LUKSUS t-shirt
Kun 299 kr. Du sparer 149 kr.
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klummen

Nej Tak!

Snowboardlandshold?

TEKST TOMMY BRØDSGÅRD FOTO THOMAS ANDREASEN

Snowboard er for sjov! Fat det dog! Tommy
Brødsgaard fortæller her, hvorfor han takkede
nej til en plads, som kaptajn for det danske
snowboardlandshold.
Jeg blev sat på som kaptajn for det danske landshold i snowboarding, og jeg har
fået lov til her at fortælle, hvorfor jeg siger
pænt nej tak. Grunden er ret simpel: Jeg er
hverken mere eller mindre end andre, og at
deltage i en konkurrence for at bevise mit
værd og forsvare mit land er ikke noget,
jeg vil være med til.
Jeg elsker at stå på bræt – om det er
på sne, hjul, asfalt eller vand er ligegyldigt.
Jeg gør det for at udfordre mig selv, for at
skrue op for adrenalinsuset, og fordi jeg
har det herregrineren med mine homeboys,
når jeg gør det! Alt det står i skarp kontrast
til at dunke nogen oven i hovedet med
mit snowboard for at vise, at jeg er bedre
end dem. Dystede vi mod Norge, Sverige
eller Finland, ville det om nogen nok være
mig, som blev dunket i hovedet, men det
er i princippet ligegyldigt. Jeg ser enhver
form for konkurrencesport som latterlig
pik-måleri, og det gider jeg ikke deltage i.
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Jeg er 30 år gammel, og jeg står på snowboard af samme grund, som jeg altid har
gjort: For sjov! Jeg tror ikke det ville være
sjovt for mig at tage til Norge og måle pik
med en flok millionærer med kæmpeegoer,
som er halvt så gamle som jeg.
Per (Andreasen, red.) skrev et fedt
indlæg i seneste nummer af LUKSUS, hvor
han diskuterede, om skating er en sport
eller en kultur. Jeg påstår, at den ikke er
nogle af delene – mit skateboard og mit
snowboard er de bedste stykker legetøj,
jeg nogensinde har haft. De bringer mig
ikke kun tættere på mine venner – de
får mig til at lege og hjælper mig med
at udfolde mig kunstnerisk. Men vigtigst af alt så får de mig til at glemme
alt omkring mig. Når jeg står på mit bræt,
gør jeg kun det – jeg er til stede i øjeblikket. Jeg lever mere end ellers.
Per brokker sig over, at der er for
mange konkurrencer inden for skating, og

5Tommy

B fyrer den af på
Vallåsen.
6Tommy B aka ‘Sitting Bull’.

han har ret. Da jeg begyndte at skate for
næsten 20 år siden, var der ikke noget,
der hed sponsering. Vi var punks, rebels
wihtout a cause – det er jeg stadigvæk.
Skulle jeg så forsvare Danmarks
farver? Fandeme nej! Danmark er et
land, hvor demokratiet, som i det meste
af verden, har spillet fallit. Loven er ikke
ens for alle, og i disse dage ser vi det jo
ret tydeligt: Hvis man f.eks. bor på den
ene side af Prinsessegade, gælder der
én lovgivning. Bor man på den anden
er man konstant udsat for ostepruttens
chikane. Bor man på esplanaden kan
man selv bestemme, hvor meget, man vil
betale i skat. Jeg går ind for nedlæggelse
af nationalstaten – både staten Danmark
og især de store institutioner, som den på
esplanaden. Jo da, jeg vedkender mig et
socialt ansvar. Jeg hjælper alle, jeg møder,
som giver udtryk for, at de har brug for min
hjælp, og det har jeg tænkt mig at blive
ved med. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at
sprede kærlighedens budskab i alt, hvad
jeg foretager mig. For at gøre det, er det
nødvendigt at fokusere på de ting, som vi
har til fælles. På den måde mødes mennesker, broer bygges og vi bevæger os væk
fra materialismens mørke. At konkurrere er
at fokusere på forskellene individerne imellem. Det bringer splittelse og ufred.
Lad mig fremhæve én af de bedste
oplevelser i mit liv. For et par år siden
stod jeg sammen med Dullern og vores
kameramand Nick på toppen med udsigt
til noget af det bedste offpiste. Jeg elsker
dem begge, og jeg lagde mit liv i deres
og i bjergets hænder, da jeg meldte mig
frivilligt til at være lavinekanin. Jeg bragede
ned gennem colouiren med fuldt smæk
på adrenalinen, og jeg husker hvert sving
i sneen – jeg husker forskellen mellem
skygge og lys, og jeg husker sneens konsistens. Jeg var 100 pct. tilstede hele vejen.
Da vi var kommet ned, omfavnede vi hinanden af lykke. Lykkelige over bare at være i
live! Fællesskab mellem venner, mellem os
og naturen – 100 pct. tilstedeværelse. Det
er snowboarding! Det er livet!
”Jamen du har jo været med i konkurrencer Tommy, du er en hykler.” Yes! Du
har ret, jeg er ikke perfekt. Jeg har stillet
op i konkurrencer, hvor der var fokus
på samværet og hyggen. Konkurrencen
kan være en anledning til at mødes med
andre, som har samme interesse som
dig selv. Hvis man afholder en konkurrence, kan man måske endda være så
heldig, at nogen betaler for det. Den fine
balance mellem kommercielle interesser
og hygge er altid svær. Det er noget, som
vi hver især må sætte grænser for. Min
grænse var at blive kaptajn for det danske
landshold i snowboarding.
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Kalender
UGE 6
DM I FREESTYLE SKI OG
SNOWBOARD

arbejdet en vinter for en canadisk lavineforsker

Rasmus Dalberg
Jørgensen vi færd
med at finalen i DM i
Slopestyle 2005.

i Rogers Pass Canada, og har siden taget en
doktorgrad i Schweiz om udløsning af laviner
og arbejdet i Davos gennem tre år. Derefter tog
han til et universitet i Montana, hvor han i to vin-

WWW.DMINFO.DK

tre lavede lavineforskning og holdt lavinekurser.

At ungdommen er på vej viste sidste års DM,

Nu laver Kalle skredvarsler forskellige steder i

og intet tyder på, at de ikke sætter sig endnu

Norge for Norges Geotekniske Institut i Oslo,

kraftigere på dette DM. Tag til Avoriaz og oplev

og arbejder sideløbende på et projekt, som

den særlige stemning til DM.

undersøger hvordan klimaændringer påvirker
lavinefaren i Norge. Tidsrum 19-22

6. FEBRUAR
SMØREKURSUS

WWW.SPEJDER-SPORT.DK

Tilmeld dig i butikken i Nr. Farimagsgade eller
på kbh@spejder-sport.dk – gratis!

10. FEBRUAR
AFTERSKI

Kom og lær om den grundlæggende behandling af dine langrendsski. Hvordan forbereder
jeg skiene for at få et godt udgangspunkt for

WWW.SPEJDER-SPORT.DK

en god skitur? Hvordan smører jeg på dagen?

Storskærm med sæsonens fedeste skifilm fra

Hvad gør jeg med mine ski bagefter? Tidsrum

ind- og udland. Er du ikke til DM i Avoriaz eller

19-22. Tilmeld dig i butikken i Nr. Farimags-

vil du bare gerne varme op til næste skitur, så

øgrupper sydvest for New Guinea ved Søren

WWW.ISTEROED.DK/BIKERUN

gade eller på kbh@spejder-sport.dk – gratis!

kom ind og bliv inspireret af nogle af de store

Sattrup. Med en specialbygget ekspeditions-

Isterød Bike&Run er en udfordrende oriente-

navne på det store lærred og sluk tørsten i

havkajak tog Søren Sattrup denne sommer på

rings-konkurrence for tomandshold i den smuk-

Spejder Sports hotte AfterSkibar. Tidsrum 19-

ekspedition i et ørige, som har sine hvide plet-

ke nordsjællandske natur. Konkurrencen består

23. Tilmeld dig i butikken i Nr. Farimagsgade

ter på kortet. Tag med på opdagelse ni flyskift

af 120 kilometer mountainbike og 40 kilometer

eller på kbh@spejder-sport.dk – gratis! OBS!

herfra, og kom tæt på både over og under

løb fordelt på to etaper over to dage med

– begrænset antal.

vandet. Foredraget afholdes første gang d. 28

tvungen overnatning. Holdene medbringer selv

og derefter en række dage efter.

alt udstyr til forplejning og overnatning, hvilket

7.-8. FEBRUAR
ROOKIES QUEST

WWW.XTREMEVERBIER.COM
Rookies Quest i Mayerhofen hvor vi skal kippe
med det danske flag. Kristijan Thorstensen

11. FEBRUAR
WINTER CITY RACE

kæmper for de danske farver.

7. FEBRUAR
SMØREWORKSHOP

betyder, at holdene skal være selvforsynende

3. MARTS
ISKLATRING

fra start til mål. Al hjælp udefra er forbudt.

29. MARTS
DM I TELEMARK

WWW.ARDK.DK
Winter City Race er et nyt løb fra Adventu-

WWW.HEMSEDAL.COM

reRacing Denmark. City Race i sommers var

For første gang er der lagt en Worldcup-afde-

for ”Elite” og “Voksen”, hvor en masse opgaver

ling i isklatring i Hemsedal, så hvis du er på de

WWW.SKIPORTAL.DK

WWW.SPEJDER-SPORT.DK

skulle løses. Winter City Race er et distance

kanter, er det bare med at afse et par timer til

DM i Telemark afholdes i norske Hafjell med

Med udgangspunkt i mandagens kursus har

løb, hvor der cykles MTB-O, løbes O-løb samt

at se de øksesvingende psykopater.

masser af løftet hæl.

du her mulighed for, under kyndig vejledning,

padles lidt kano. Derudover er der en eller flere

selv at prøve kræfter med glider, voksjern og

hemmelige opgaver. Winter City Race anbe-

skraber. Tidsrum 10-18. Tilmeld dig i butikken i

fales for eliten, da der er godt med kilometer i

11.-14. APRIL
SPRINGSESSION

Nr. Farimagsgade eller på kbh@spejder-sport.

dette løb. Vi lover, at der IKKE er bueskydning

4. MARTS
DANSKE JUNIORMESTERSKABER I RUTEKLATRING

dk – gratis!

med i winter racet.

8. FEBRUAR
LAVINE OG
OFFPISTESIKKERHED

UGE 7
FROSTGUN

WWW.SPRINGSESSION.DK
WWW.KLATREFORBUND.DK

Talentkonkurrence og fotosession i Tignes. Det

Nordjysk Klatreklub afholder Danske Juniorme-

er holdet bag RAD film der har brygget en på-

sterskaber i ruteklatring 2006 i Aalborg. Der

skebryg af de helt stærke sammen. Vi glæder

vil snarest komme yderligere oplysninger om

os til at drikke den.

WWW.FROSTGUN.DK

og tilmelding til konkurrencen. Afholdelsen af

WWW.SPEJDER-SPORT.DKV

Avoriaz danner rammen med den første udgave

mesterskaberne betyder, at NJK ikke afholder

Denne aften vil stå i sikkerhedens tegn. Oplæg

af FrostGun. 20 riders dyster om 60.000 kr.

Aalborg BLOK i 2006, men vender stærkt tilbage i 2007. Vi opfordrer i stedet andre klubber til

om laviner og offpistesikkerhed ved Kalle
Kronholm. Indblik i nødvendigt sikkerhedsudstyr til brug ved skiløb uden for pisterne. Kalle

29. APRIL
DM I BOULDERING

28. FEBRUAR
VERDENS VILDESTE VANDE?

at afholde en BLOK konkurrence.
WWW.KLATREFORBUND.DK

18. MARTS
ISTERØD BIKE&RUN

har norske aner og lærte derfor tidligt at stå på
ski i Norge. Han har speciale i geografi fra Københavns Universitet, hvor han gennem studiet

WWW.SPEJDER-SPORT.DK

bl.a. lavede feltarbejde i Grønland. Kalle har

Hav-ekspedition i en af verdens mindst kendte

Roskilde Klatreklub afholder DM i bouldering
for seniorer.
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OUTRO #20

Søren Gudmann

ORD!
DET SIDSTE

Et sidste øjeblik i selskab med
Søren Gudmann, der som den
første dansker har besteget de
syv højeste bjerge på verdens
syv kontinenter – oven i købet
hurtigere end nogen anden.
Hvilket bjerg har du har sidst stået på
toppen af? Himmelbjerget, vinterbestigning
28.12.05, nordsiden, uden ilt!
Hvis du ikke kunne bestige bjerge fra i
morgen, hvad ville du så lave? Drikke mig ihjel.
Hvordan vil du beskrive det danske
bjergbestigermiljø? Kender det ikke så godt,
da jeg jo bor i Norge. Det virker lidt som om,
der kunne være mere support bjergbestigere imellem.
At der er nogle dommere, som bestemmer, hvad der
er interessant, og hvad der ikke er det. Og nogen,
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som bruger meget tid på at diskutere, hvad der er
den politisk korrekte måde at bestige bjerge på – i
stedet for at tage afsted på tur.
Hvornår følte du sidste gang frygt? Da
jeg besvimede højt oppe på et bjerg for nogle år
siden. Da var jeg bange et øjeblik, før jeg var helt
frisk igen.
Hvornår følte du sidste gang lykke? Da jeg
kom hjem fra min veloverståede Seven Summit-tur og
delte glæden med kæreste, familie og venner.
Hvilken bog har du sidst læst? Da Vinci
Mysteriet, juleaften på flyet over Atlanten – noget
opreklameret.
Hvad er det sidste stykke musik, du har
hørt? Den nye cd fra The Darkness.
Hvilken begivenhed har været den største i

dit liv? Da jeg blev født – og blev til et menneske.
Hvordan var du i skolen? Dygtig, og lavede
ballade, når jeg kedede mig.
Hvilken materiel ting sætter du størst pris
på? Flyvemaskinen – ellers havde det sgu været sejt
at komme rundt til alle kontinenter!
Hvad har du i lommerne lige nu? Ingenting.
Hvis du skulle vælge fem ord, der beskriver,
dig, hvad skulle det så være? Eventyrlysten,
stædig, ambitiøs, rastløs og beskeden.
Hvad er din værste vane? Ser for meget TV af
og til.
Hvor skal du hen efter dette interview?
Jeg bliver ved PC’en. Jeg skal skrive på min
kommende bog.

Klar til skiferien?

Du kan gøre din skiferie sjovere og sundere, hvis du er
opmærksom på din krops signaler – både før og under skiferien.
Uanset alder og ambitionsniveau bør du træne regelmæssigt inden
skiferien. Så er dine muskler forberedt på en aktiv ferie. Og under
skiferien skal du være opmærksom på kroppens mange signaler,
så du undgår skader og overbelastninger.
I Matas Sports Care serien finder du alt, hvad din krop har brug for,
så du kan yde og nyde optimalt når du står på ski. Så start skiferien
med et besøg hos Matas – det er bare et godt råd.

