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Med styrka 
att flytta 
gränser
804 KILOMETER NON STOP. GENOM KOMPAKTA REGNSKOGAR OCH ÖVER BERG 
DUBBELT SÅ HÖGA SOM KEBNEKAISE. SMÄRTA OCH SÖMNBRIST BLIR VARDAG. 
OCH ALLT HELT FRIVILLIGT. DET ÄR VM I MULTISPORT OCH OUTSIDE TRÄNING 
UNDRAR: HUR KLARAR DE AV DET? VAD ÄR DET SOM DRIVER DEM? 
av Malin Andersson foto Andreas Strand

Aaron Prince sköter navigeringen i 
Haglöfs Silva. Här förbereder han sig för 
ännu en natt i Costa Ricas djungel.
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HÄNDERNA ÄR SVULLNA efter ett dygns 
paddling i svåra mangroveträsk. För 50 
timmar sedan gick startskottet. Haglöfs 
Silva har sovit i 90 minuter. Robert Lind-
berg bär ett färgglatt pärlhalsband runt 
halsen. 

”Ett styrkehalsband från min dotter. 
Ofta kommer tankar som ’nu avslutar jag 
karriären, det här är den sista tävlingen’. 
Då får jag styrka av att tänka på familjen.”

Alexander ”Pongo” Baker, tävlingsleda-
re, ville ordna historiens hårdaste VM. ”Ju 
värre ansiktsuttryck på de tävlande, desto 
nöjdare är jag. Om det är hårt stannar det 
länge på den mentala hårddisken.”

Mörkret ligger länge i Costa Rica. 
”Det är tuffast i skymningen. Kroppen 

är inställd på att den ska få vila”, säger 
Josefina Wikberg innan Haglöfs Silva 
trampar iväg på branta stigar, mot en 
tredje natt. 

Men här ska det ta slut för henne och la-
get. Ett fall resulterar i en skadad armbåge. 

Att fortsätta blir omöjligt. 
”En besvikelse”, säger Josefina. 
Lagkamraten Robert Lindberg menar 

ändå att skadan är av ”bästa” sorten. 
”Den är ju inte livshotande. Men det 

går inte att göra en skada ogjord. Man 
måste vara inställd på att saker kommer 
att hända. Man navigerar fel, cykeln går 
sönder, kajaken spricker. Den dagen man 
gör ett felfritt race, den dagen finns nästan 
inte.”

Axa-Adidas färd går uppför. Anders 
Widegren fyller vattenflaskan i en flod, 
häller i några vattenreningsdroppar. För 
att få i sig tillräckligt med vätska är det 
enda alternativet. Men just den här floden 
ska bli avgörande. Magen säger ifrån. 
Yrseln blir påtaglig. Det känns som att 
han seglat över världens alla hav i enorma 
vågor. Nästa sträcka tar dem 3 819 meter 
upp, över Costa Ricas högsta berg Cerro 
Chirripó. Men vid cykelsträckans slut 
kopplas dubbelt dropp in för att få Anders 

bättre. Laget bestämmer att resan är över. 
”Vi har gjort ett försök, men man kan 

inte vara omänsklig. Att ta med Anders på 
den här sträckan hade varit totalt omdö-
meslöst”, säger Mikael Lindnord.

Inledningen för tjejerna i Ducati har 
varit tuff. De tvingas tidigt lämna täv-
lingsmomentet men fortsätter äventyret 
utom tävlan. 

”Efter några dygn flyter tankarna ihop. 
Det blir väldigt intensivt. Det är som att 
kombinera livskris med misär och paradis. 
Men för att kunna uppleva euforin måste 
man först vara nere i misären”, säger Lin-
néa Grahn.

Mikael Mattsson forskar kring multi-
sport vid Gymnastik- och idrottshögsko-
lan, GIH, i Stockholm. Han säger att det är 
svårt att sätta sig in i hur tuff en multi-
sporttävling är. 

”Det är utanför mångas begreppsupp-
fattning. Att tävla i sju dygn låter mycket, 

Banan sträckte sig från kust till 
kust (Stilla havet till Atlanten) och 

från gräns till gräns  (Nicaragua 
till Panama). Det var en sträcka på 

totalt 80,4 mil med väldigt varierad 
terräng. Det bästa laget beräknades 

korsa mållinjen efter 126,5 timmar 
men i verkligheten blev det 

168 timmar och 23 minuter. 

Thule adventure team
Myriam (Mimi) Guillot, Jacky Boisset, Albert 
Roca och Stuart Lynch.
300 kilo packning hade Thule med sig till Costa Rica. 
Under det sju dygn långa loppet sov de i totalt åtta 
timmar. Till menyn hade Albert tagit med sig skinka 
från Spanien, Mimi drack smoothies, Stuart föredrog 
godis och Jacky tog med sig avokado. 

Axa-Adidas 
adventure 
racing team
Mikael Lindnord, John 
Karlsson, Anders 
Widegren och Joanna 
Williams.

Team Haglöfs Silva
Aaron Prince, Josefina Wikberg, 
Robert Lindberg och Emil Dahlqvist. 
Laget hade med sig ungefär 100 kilo pack-
ning plus cyklarna till Costa Rica. Energi-
intaget bestod till stor del av energibarer 
enervit, gainomax, smågodis, bröd, ost, 
kakor, bananer, oliver, nötter, chips och korv. 

Team Ducati 
bicycles
Emma Forsell, Tanja 
Lyngholm Kristiansen, 
Anna Gredander och 
Linnéa Grahn.

Start. 
Mountainbike, 
95 kilometer. 
Beräknad bästa 
tid på sträckan: 
10 timmar.

TA 2. Trekking, 27 kilo-
meter. Beräknad bästa 
tid på sträckan: 
4 timmar. 

TA 1. Kajak, 65 kilomet-
er, kilometer. Beräknad 
bästa tid på sträckan: 
10 timmar.

TA 3. Trekking och 
kajak, 65 kilometer. 
Beräknad bästa tid på 
sträckan: 15 timmar.

TA 4. Mountainbike 
och zipline, 101 kilomet-
er. Beräknad bästa tid 
på sträckan: 10 timmar. 

TA 5. 
Obligatorisk 
vila: 4 timmar. 

TA 6. Trekking, 92 
kilometer. Beräknad 
bästa tid på sträckan: 
33 timmar. 

Här bröt 
Axa-Adidas.

Team Duacti 
lämnade 
tävlingen här

Här bröt 
Haglöfs Silva.

TA 7. Mountainbike, 40 
kilometer. Beräknad 
bästa tid på sträckan: 
3,5 timmar. 

TA 8. Trekking och 
rafting, 33 kilometer. 
Beräknad bästa tid på 
sträckan: 4 timmar.

TA 9. Kajak, 89 kilomet-
er. Beräknad bästa tid 
på sträckan: 16 timmar. 

TA 10. 
Trekking, 
18 kilometer. 
Beräknad 
bästa tid på 
sträckan: 
4 timmar. TA 11. 

Mountainbike, 156 kilometer. 
Beräknad bästa tid på 
sträckan: 11 timmar. 

TA 12-13. 
Repmoment 
och rafting, 
23 kilometer. 
Beräknad bästa 
tid på sträckan: 
2 timmar. 

Blod, svett och 
ormar i 80,4 mil

Aaron Prince, Josefina Wikberg, Emil 
Dahlqvist och Robert Lindberg i Haglöfs Silva 
jagar ledarlaget mellan två paddelsträckor.  



men det är svårt att förstå hur mycket det 
är. Den som springer en mil förstår att 
fyra mil är jobbigt. Men det är svårare att 
greppa åtta mils löpning, följt av timmar 
av cykling och paddling.” 

Att det skulle vara en speciell typ av 
människor som dras till multisport är 
svårt att bevisa. 

”Men man brukar prata om att det är 
folk som vill flytta gränser.” 

Fysiken och det mentala måste finnas. 
Men det finns andra grundförutsättningar 
man inte klarar sig utan. 

”Du måste kunna äta samtidigt som du 
tävlar. Du måste klara av sömnbristen. Det 
är en kombination av vilken upplevelse 
man har och hur man kan stå ut med li-
dandet, och förstå att belöningen kommer 
efteråt”, säger Mikael Mattsson. 

Efter en vecka och 27 minuter korsar 

Thule mållinjen. De haltar den sista biten, 
skrattar och är glada för att äntligen vara 
här. Samtidigt kan Mimi Guillot inte hålla 
tårarna tillbaka – halvsnyftandes pratar 
hon med folk de sista femhundra meterna. 

”Under loppet känns det som att man 
aldrig kommer nå målet, för det är så hårt 
hela tiden. Och när vi nu upptäcker att vi 
är här känns det som att hela kroppen vill 
gråta.” 

De är ett svensksponsrat lag men den 
här gången utan svenska lagmedlemmar. 
Det blir lagets andra VM-guld. Men resan 
har varit hård. De har sovit max tio tim-
mar. Det gick bra fram till sista natten. 

”Sen ändrades det på två sekunder. 
Jacky var inte kvar i verkligheten längre, 
han var som i en annan värld”, säger Mimi.

Inget av de övriga svenska lagen klarar 
sig genom hela banan. 

Att bryta är en besvikelse. 
”Samtidigt får man inte ha för stor 

stolthet i att aldrig bryta en tävling. Det 
är inte något femkilometerslopp vi ska 
springa”, säger John Karlsson, Axa-Adidas.

Fötterna är slitna. Skinnet släpper, 
skavsåren växer sig stora. Kroppen fläckas 
av eksem och variga småsår. Allt sådant 
kan man klara av, enligt John. Men ibland 
spelar det ingen roll hur mycket man käm-
par och sliter. 

”Om viljestyrkan inte kan ta över, då går 
det inte att fortsätta.”

Trots all smärta fortsätter lagen varje år 
att slåss om världsmästartiteln. 

”Jag skulle när som helst kunna ta över 
smärtan som segrarlaget kände för att 
själv vinna. Smärta är kortsiktigt. Ett VM-
guld är för alltid”, säger Mikael Lindnord, 
lagkapten i Axa-Adidas.
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antal lag som tvingades bryta. antal lag som körde en kortare 

bana. Orsaken är att lagen inte 
hann fram till nästa kontroll 

inom den utsatta tidsramen. 

antal lag som stod på startlinjen. lag rankades i tävlingen.

Tillsammans med en guide raftade 
Thule den sista biten in i mål som 
världsmästare. Jacky var så utmattad 
att laget lät honom vila i båten.

AXA-Adidas med John Karlsson, Anders Widegren, 
Mikael Lindnord och Joanna Williams på väg upp 
mot banans obligatoriska stopp efter fyra dygns slit.
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