FRESKE JENTER Silje S.
Haaland, Ingrid Langdal og
Saskia Boldingh.

JENTER I VINDEN
2500 kilometer er langt. Veldig langt.
Og akkurat passelig for en tur
med ski og «kite».

I DISSE DAGER gjør tre jenter de siste og avgjørende
forberedelser for en tur som skal få dem inn i historiebøkene. Som det første reine jentelag skal Saskia
Evelyn Boldingh fra Skjervøy, Ingrid Langdal fra
Bærum og Silje S. Haaland fra Drevvatn kite på ski
over Grønland.
– Vi starter fra Norge 16. juni og ankommer
utgangspunktet Qaleragdlit Ima på Grønland tre dager
etter. Her starter strabasene umiddelbart da vi må klatre opp på breen før vi kan spenne oss under dragene
våre. Denne første klatreturen blir nok steintøff da vi
skal slepe på utstyr og pulker som til sammen vil veie
over 80 kilo, men da er vi nok fulle av pågangsmot så
det går nok, sier Haaland.
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FOR Å FORBEREDE seg best mulig til turen har jentene vært på flere treningsleirer. Forrige uke var
Svartisen arena.
– Alle tre er studenter på hver sin kant av landet.
Så derfor må vi legge opp slike treningsleirer der vi
kan samles for å intensivere treningen over en periode. Denne uken var vi på Svartisen og opplevde alt
fra sol til snøføyk. En viktig ting å øve seg på var å
spenne på seg en drage med utvidet snor slik at vi
kan utnytte vinder som ligger høyere opp. Den ene
dagen var det såkalt «whitewash» og vi hadde 70
meter line på kiten. Vi så ikke dragen i det hele tatt,
men fikk god øving på hva dette kan innebære, sier
Haaland.
Å øve i sterk vind kan være fornuftig foran en slik

ekspedisjon. Grønland er kjent for å ha noen av verdens sterkeste vinder.
– Den sterkeste vinden som noen gang er registrert er målt på Grønland. Dette kan bli en utfordring
som blir i meste laget da vi håper å ha med oss teltet
hele vegen over Grønland. Men det er bedre at det
blåser en at det er vindstille. Vi har ikke tenkt å gå
over Grønland, så hvis det skjer at det blir vindstille
så kommer vi til å sole oss på isen. Dette er en jentetur og vi har ikke tenkt å ta unødvendige sjanser når
vi drar, sier Haaland.
FOR DETTE ER en viktig ting for jentene. Turen er
målet.
– Vi har diskutert hvorfor vi gjør dette. Den ene

grunnen er at det blir et eventyr. Den andre er at
ingen jenter har gjort dette før oss så det er en utfordring. Vi har bestemt oss for å komme så langt vi kan
på førti dager og turen over isen blir målet. Hvis vi
greier å komme helskinnet helt fram er dette en
bonus, men vi tar det dag for dag. Her er det mange
faktorer som spiller inn for at vi skal lykkes, sier
Haaland.
Jentene vet at det også er muligheter for å møte
isbjørn. Derfor sier Haaland at de skal bære våpen.
– Mulighetene for å møte isbjørn er små, men sjansen er der. Det er ikke noe vi ønsker, men kommer
bamsefar så er vi beredt. Vi har hatt skuddtrening og
har med oss våpen under hele turen. Men vi håper som
sagt at det ikke skal bli behov for å skyte, sier hun.

Med ekspedisjonen bare måneder unna gleder de
seg nå til å komme i gang.
– Det skal bli deilig å sette i gang nå. Det har vært
mye øving og masse teoretisk planlegging. Vi har
sjekket diverse utstyr og regnet på hvor mye mat vi
må ha med. Nå gjenstår det bare detaljer som det å
få tillatelse fra myndighetene på Grønland. Men det
regner vi med skal gå bra. Og da er vi klare til å være
det første jenteteamet som erobrer Grønland med ski
og kite, avslutter Sissel S. Haaland.
Du kan følge jentene på resten av forberedelsene
foran turen til Grønland på jenterikuling.com.
Viktor Leeds Høgseth
Saskia Boldingh
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