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Krysset Grønlandsisen med kite

250 mil på 33 døgn

SETTER VERDENSREKORD: Ingen andre jenteteam har klart å krysse Grønland fra sør til nord med kite. Dette bildet ble tatt under jentenes prøvetur over Svartisen.

Saskia E. Boldingh (25) fra
Tingnes skriver verdenshistorie. Sammen med
to venninner har hun
krysset Grønland fra sør
til nord ved hjelp av
vindkraften.
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HAMAR/GRØNLAND: – Dette er
helt fantastisk! jubler 25 år gamle
Saskia E. Boldingh på mobiltelefon til HA.
På 33 dager har nesningen

tilbakelagt 250 mil over Grønlandsisen. Det er en distanse omtrent
tilsvarende Nordkapp til Lindesnes. Dermed er hun og venninnene Silje S. Haaland (25) og Ingrid
Langdal (25) de aller første jentene i hele verden som gjennomfører akkurat denne ekspedisjonen.

Psyken på prøve

Det er ei hard reise jentene har
bak seg. Til å dra seg bortover isen
har de brukt kite. Dette er et stort
seil som de kontrollerer ved hjelp
av liner. Vinden tar tak i seilet og
på denne måten kan man henge
etter med ski på beina.

På den beste dagen beveget de
seg 313 kilometer på 22 timer.
Hvis vinden er god, er det vanskelig å slå seg til ro i teltet.
– Det tøffeste med hele turen
har vært at vi er totalt avhengig av
vind. Selv etter at vi hadde stått i
12 timer og lagt oss i teltet, dro vi
ut igjen hvis vinden kom, forteller
Saskia til HA.
– Hvordan har humøret vært?
– Vi har pushet hverandre, og
holdt humøret godt oppe hele tiden, svarer Saskia.

Møtte dårlig vær

De første tre ukene av reisen had-
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de de stort sett fint vær. Men så
snudde det.
– Det ble skikkelig tung på slutten da været ble dårlig. Men vi sto
på, og vi klarte det, sier Saskia
stolt.
Alle jentene har slitt med forfrosne tær og kalde hender. Litt
solforbrenning ble det også. Men
ellers er trioen frisk og rask.
– Alt har gått utrolig bra egentlig. Vi er utrolig godt fornøyde, sier nesningen, mens venninnene
jubler i bakgrunnen.
– Hvordan føles det å være første jenteteam som har klart å
gjennomføre denne ekspedisjonen?
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– Det føles utrolig bra, konstaterer Saskia.
Jentene befinner seg fortsatt på
Grønland. Nå venter de på et fly
som skal frakte dem sørover, men
først i neste uke vil de komme
hjem til Norge.
– Hva blir neste prosjekt?
– Det har vært i hodene våre at
vi skal sette oss et nytt mål. Men
hva vet vi ikke ennå, svarer 25åringen.

Mål 17. juli

• Grønland er verdens største øy, og hele 81 prosent av den er dekket av
is. Grønlands offisielle navn er Kalaallit Nunaat, som betyr grønlendernes land.
• Grønland var fram til 5. juni 1953 en dansk koloni.Ved endringen av
den danske grunnloven 5. juni 1953 fikk øya status som et dansk amt.
Etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland selvstyre med virkning
fra 1. mai 1979.
• Arealet er 50 ganger større enn «moderlandet», Danmark. Befolkningen, som var 56.854 (per januar 2004) er for det meste kun på vestkysten.
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