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En riktig Sarekvinter
Det är vad de fyra deltagarna i SAREXP 2010 hoppas på när de i mitten februari ger sig ut i
Sareks nationalpark. I väglöst land ska de under nittio dagar bo i tält och med skidor på
fötterna uppleva vad Sveriges största högfjällsområde har att erbjuda.
Uttrycket en Sarekvinter, myntades när Joel Karlberg, Henrik Simu Gunnarsson, Petter Lämås och
Josef Larsson satt och spånade på ett namn till den tur som de nu står i färd med att genomföra.
– Alla har vi ju hört talas om den isande kalla vargavintern, men vad är egentligen en
Sarekvinter, frågar sig Petter. I maj har vi svaret, fortsätter han, och förhoppningsvis visar
det sig klinga mer positiv än vad en vargavinter gör.
För att få svar på frågan kommer de fyra att, i nittio dagar under perioden februari till maj, bo i
området för Sareks nationalpark. En vistelse som kräver mycket planering enligt Josef.
– Att allt är genomtänkt och väl förberett är A och O för att vi ska lyckas vara ute under en så
lång tid, utrustningen måste vara funktionell och maten räcka. Sedan är också logistiken
avgörande, 80 liter bränsle, 360 kg mat och all övrig utrustning måste finnas på plats när vi
behöver den. Tillsammans har vi säkert lagt minst en heltidstjänst i veckan på att planera,
hitta partners, och uppdatera vår hemsida.
En guide till Vintersarek
Utöver att berika det svenska språket med ett nytt begrepp ska projektet leda till att fler får upp
ögonen för vinterturer i Sareks nationalpark. Bland annat är målet att de efter turen ska
sammanställa en vinterguide för området. På hemsidan www.vintersarek.se går det att läsa mer och
följa äventyret.
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