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Itil SKISPORENE
Amundsen 100 år etter
ONSDAG 20. OKTOBER 2010

På dagen hundre år
etter Amundsen satte kurs mot Sørpolen, skal Vegard Ulvang, Jan Gunnar
Winther, Stein P. Asheim og Harald Dag
Jølle gjøre det samme.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Forskeren Jan Gunnar Winther,
eventyreren Stein P. Aasheim, polarhistoriker Harald Dag Jølle og
skikonge Vegard Ulvang skal følge
i Roald Amundsens skispor.
19. oktober 2011, på dagen nøyaktig hundre år etter Amundsen og

Det blir definitivt noe av det
største jeg er med
på siden skikarrieren.

hans menn, setter de kursen mot
Sørpolen. De skal bruke like lang
tid som Amundsens ekspedisjon,
og etter planen nå polpunktet på
samme dato 14. desember.
– Å starte 19. oktober er tidlig,
det er noe av det tidligste man er
i stand til å starte ut mot Antarktis, sier Winther, som er direktør
for Norsk Polarinstitutt.
Dette gjør at deltakerne må belage seg på ekstremkulde på mellom
30 og 50 kuldegrader.

Formidle kunnskap
Hensikten med ekspedisjonen er å
formidle viktige sider ved norsk
polarhistorie og samtidig rette søkelyset mot dagens miljø- og klimautfordringer i polarområdene.
Winther påpeker at det ikke er en
forskningsekspedisjon.
– Vi skal formidle kunnskap
gjennom et moderne uttrykk, sier
han.
Med en egen blogg kan man følge ekspedisjonsdeltakerne på turen, TV2 skal produsere en dokumentar og Aasheim vil skrive bok. I
tillegg vil de ha prosjektkonkurranse for elever i videregående skole.
De fire ekspedisjonsdeltakerne
representerer en kombinasjon av
fagkunnskap og ekspedisjonserfaring. Aasheim har brukt store deler

JUBILEUMSEKSPEDISJON: Vegard Ulvang, Harald Dag Jølle, Stein P. Aasheim og Jan Gunnar Winther skal gå i Amundsens skispor til Sørpolen.
av livet sitt på ekspedisjoner rundt i
verden, og skal formidle opplevelsene fra ekspedisjonen.
– Jeg skal bidra med å holde humøret oppe når det går tungt for disse karene, sier Asheim smilende.
Ulvang sier skiløping og kunnskaper om det var en av forutsetningene for at Amundsen lyktes. På
jubileumsekspedisjonen skal han
bidra med sine skikunnskaper.
– Dette blir definitivt noe av det

største jeg er med på siden jeg la
opp skikarrieren, sier Ulvang.
Ekspedisjonen er ett av nærmere
hundre prosjekter i NansenAmundsenåret 2011, som blir en
nasjonal markering av at det er 100
år siden Amundsen var først på
Sørpolen og 150 år siden Fridtjof
Nansen ble født. Ekspedisjonen
koster fem millioner kroner og er
støttet av Troms Kraft og Sparebank1 Nord-Norge.

TRENINGSTUR: De fire ekspedisjonsdeltakern
Winther og Stein P. Aasheim.
LOS&CO. FOTO: ZORIAH/WWW.ZORIAH.COM

Vegard Ulvang
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43 mill. mennesker er på ﬂukt fra
krig. Pengene fra TV-aksjonen
skal gå til å hjelpe dem.
Støtt TV-aksjonen NRK
24. oktober “På ﬂukt fra krig”.
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Hoteller tar fram bøssene

STILLER OPP SAMMEN: De tre Choice-hotellene i Tromsø stiller opp
som bøssebærere under TV-aksjonen søndag.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

e var for en måned siden på treningstur til Øksfjordjøkelen i Finnmark. Her er det fra venstre: Harald Dag Jølle, Jan Gunnar
Foto: Vegard Ulvang

20 ansatte ved Choice-hotellene i Tromsø stiller opp som
bøssebærere for TV-aksjonen
søndag. De utfordrer andre hotell til å gjøre det samme.
– Choice er opptatt av samfunnsansvar. Vi har også konseptet «We Care» som betyr at vi bryr
oss om gjester, personalet, samfunnet og miljøet. I den anledning
fant vi ut at vi vil bidra, sier direktør for Hotell With og Clarion Hotell Bryggen Inger Helen Hjemvoll.
Mellom 15 og 20 ansatte fra de
tre Choice-hotellene i byen; Clarion Hotell Bryggen, Hotell With
og Quality Hotell Saga stiller opp
som bøssebærere under årets TVaksjon på søndag.
– Det er viktig å stille opp for

andre mennesker, sier Hjemvoll.
De utfordrer samtidig andre hotell til å gjøre det samme.
– Vi utfordrer alle andre hoteller til å stille som bøssebærere eller på andre måter bidra i forbindelse med bøsseaksjonen, sier
Hjemvoll.
Fylkesaksjonsleder
Jonny
Ternlind sier de fortsatt har behov
for mange flere bøssebærere.
– Vi har stor tro på at vi kommer i mål med mange nok bøssebærere, men vi er ikke i mål enda.
Vi trenger fortsatt en god del bøssebærere i Tromsø og i fylket for
øvrig. Så det er viktig at folk som
vil gå med bøsse melder seg, sier
Ternlind, men legger til at flere
og flere melder seg.
– Bare fra i går til i dag har det
kommet rundt 60 nye bøssebærere bare i Tromsø, sier han.

Velkommen til jubileumsdager!
Står du i kø
for overvektsoperasjon?

1886–2011

Vi kan hjelpe deg.
Aleris Overvektsklinikk utfører
flest overvektsoperasjoner i Norge.
Kirurgenes og støtteteamets
erfaring er din trygghet for et
godt resultat.

Ta kontakt med
pasientkoordinator
Ann Vikebø
på tlf. 918 09 253

Vi feirer at Karl Benz tok patent på verdens første bil i 1886 med historiske gode tilbud
på mange av våre modeller. Kampanjeperioden varer kun fra 14. oktober til 13. november.
Velkommen til prøvekjøring!

Jubileumstilbud: 50% rabatt på Sportline-pakke til GLK
Nå
kun

Aleris Overvektsklinikk,
Frederik Stangs gt. 11-13,
0264 Oslo.

www.overvekt.net

Dr. med. Hjørtur Gisla
fagansvarlig kkirurg

Helse og omsorg
hele livet

Veil. kr.
33.072,-

•
•
•
•
•
•

Delskinn seter
Ratt og girspak i skinn
Girskiftknapper på rattet
Komfort multifunksjonsratt
Interiør lyspakke
Interiørdekor i aluminium

• Sort taktrekk
•19” lettmetallfelger
• Eksteriør krompakke
• Grill med tre kromlameller
• Takrails i aluminium
• Sportsunderstell

Les mer om tilbudene på www.mercedes-benz.no
Bilde kan avvike fra tilbudt modell.
Forbruk blandet kjøring 0,51-1,46 l/mil.
CO2-utslipp: 153-251 g/km.
Importør: Bertel O. Steen AS.

Teknisk Bureau AS Skattøraveien 48, 9291 Tromsø.
lf.: 77 60 78 00 • www.tbureau.no

