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Unnavei -Grønland på langs 2014
Skrevet av Silje Høivangli

Anette Kristiansen og Tommy Stavrum er kontorrotter med voldsomme 
ambisjoner. I april pakker de pulkene og legger ut på deres første ekspedisjon 
sammen, en måneds luftetur med ski og kite over Grønlands øde innlandsis.

-Jeg er så klar for å bli forelska i Grønland. Hvite vidder, midnattssol og iskald polarluft, sier Kristiansen.

Hun snakker med eventyrlighet i stemmen.

Kristiansen og Stavrum møtte hverandre på tur, og fant ut at de hadde en felles drøm om å kite på Grønland. Det tok ikke lang 
tid før de spratt en flaske champagne og drømmer ble til planer, flybilletter, forberedelser og trening.

Forberedelser

- Vi bor begge i Oslo og møtes ofte for å planlegge, det er veldig praktisk forteller Kristiansen.

Hun sitter på toget på vei hjem fra Hardangervidda der hun og Stavrum har vært på forberedelsestur.

- Vi har vært på tredagerstur med utgangspunkt fra Ustaoset. Det var vår første tur i telt sammen, så målet var å utarbeide gode 
teltrutiner i tillegg til å teste utstyr. Turen var veldig vellykka! Bortsett fra at jeg glemte ytterklærne mine og måtte kjøpe nytt i 
all hast, og Tommy tasta feil på GPS´en så vi ble forsinka, ler bergenseren.

- Det er nettopp det som er en av våre sterke sider, vi er optimistiske, finner alltid løsninger og setter oss ikke ned og griner.

Både Kristiansen og Stavrum har solid turerfaring fra tidligere. Kristiansen har blant annet kitet i Antarktis, mens Stavrum har 
god kontroll på våpen og skyting som følger av jakt.
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- Det vi ikke kunne fra før, har instruktør Ronny Finsås lært oss. Vi har vært hos han på Finse flere ganger, på kitekurs og 
brekurs der vi har lært å redde hverandre opp fra bresprekker.

- I tillegg har vi trent mye fysisk for ekspedisjonen, forteller Stavrum og nevner både dekktrekking, løping etter 
kjentmansposter, ski og intervalltreninger med «gubbelandslaget» i Lommedalen som aktivitetsfordriv.

Kristiansen har falt for treningsmetoden crossfit, og er superbegeistret. Hun hevder hun aldri har vært i så god form noen gang 
og føler seg godt forberedt, men gruer seg litt til isbjørn, storm og uforutsette situasjoner.

Stvarum på sin side gruer seg mer til å være lenge borte fra kone og barn.

- Jeg tror innerst inne at jeg kommer til å savne hverdagslivets «kjas&mas»- mange ville kanskje valgt dette bort, men det er 
tross alt i disse stundene vi som familie har den daglige kontakten.

Ekspedisjonen

Ekspedisjonen starter i Narsarsuaq, på sydspissen av Grønland i slutten av april. Kristiansen og Stavrum har allerede sendt 
utstyret avgårde med båt, i en spesialdesignet utstyrscontainer.

- Vi flyr til Grønland og blir fraktet videre ut til startpunktet med båt, derfra er det gode 320 mil i luftlinje til Grønlands 
nordligste by Qaanaaq, som er målet for ekspedisjonen.

- Turens utgangspunkt ligger på havnivå, mens selve platået til innlandsisen befinner seg 2000moh, forklarer Kristiansen. Vi har 
snakket med folk som har vært på samme ekspedisjon tidligere, og fått nyttig informasjon om rute og hvordan brefallene er.

Kristiansen og Stavrum har planlagt å tilbringe fire uker på isen, i tillegg til et par uker med reising og logistikk.

-Jeg kan ikke vente med å komme i gang med turen, sprudler Kristiansen og oppfordrer de som ønsker å følge med på nettsiden 
deres, unnavei.no, for oppdateringer underveis.

Gamme.no ønsker lykke til med ekspedisjonen!

Silje Høivangli
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