TORSDAG 19 APRIL 2018 VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Erik Sander ger sig ut på en 120 dagar lång resa med sin longboard. 
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Han åker Sverige runt
– på en longboard
SVERIGE. 10 timmar per dag i 120
dagar på longboard, det är så Erik
Sander kommer tillbringa sin
sommar i år.
Han kommer att åka från Smygehuk i söder till Karesuando i norr
och sedan tillbaka till Smygehuk.
I mitten av juli passerar han Västerbotten.

Förra sommaren gjorde Erik
Sander en testresa, 140 mil på
longboard runt Island. I sommar blir det nästan fem gånger
så långt då han ska ta sig runt
Sverige på samma sätt. Starten
går den 1 maj i Smygehuk och
den nordligaste punkten blir
Karesuando, där han sedan
vänder för att avsluta där han
startade.
– Jag har planerat det här sedan i augusti och nu vill jag bara
dra iväg, säger Erik Sander.
En av orsakerna till att han gör
den här turen är för att samla
in pengar till Hjärnfonden. Han
har själv sjukdomen multipel
skleros, MS, och vill med sitt
äventyr uppmärksamma neurologiska sjukdomar, sjukdomar som kanske inte alltid syns,
men som påverkar de som drabbas med minskad livskvalitet.
– Jag brinner för att informe-
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Erik Sander gör den här turen för att samla in pengar till Hjärnfonden.

Erik Sander.

ra om de här sjukdomarna och
jag vill göra det på ett positivt
sätt, ofta blir det lätt allt tråkigt som lyfts fram. Själv har
jag inte så stora problem, jag är
lite spastisk på min högra sida
men är i princip symtomfri, berättar han.
Erik Sander berättar att han håller på att byta livsbana till att
på riktigt bli en äventyrare
och han definierar ordet äventyr med att man gör något som
man inte riktigt vet om det kommer att gå eller inte. När det gäl-

ler brädan kommer han att ha
extra kullager nedpackade och
räknar med att få byta ut dem
ungefär var 60:e mil.
– Det är min kropp som kommer att ta mest stryk. Jag har
funderat fram och tillbaka på
om jag ska ha skydd eller inte,
men landat i att jag måste färdas så lätt som möjligt. Egentligen kanske jag skulle ha typ
hockeymundering på mig, men
det skulle bli alltför tungt och
osmidigt. Det enda skydd jag
kommer att ha är hjälm, säger
Erik Sander.

Han har under sin planering
studerat kartor och tagit reda
på vilka vägar han ska välja att
åka på. Grusvägar går bort, så
det kommer bli en del åkning på
europavägar.
– Jag behöver ha så bra asfalt
som möjligt och så lite trafik
som möjligt. Den ekvationen
går inte riktigt ihop.
Mest ser han fram emot alla
vackra platser han kommer
att få se och möten med nya
människor.
– Jag kommer att knacka
på hos folk för att få fylla på
vattenflaskan, någon kanske
då bjuder på en bulle också!
Maten under den här resan kommer inte att vara särskilt kulinarisk. Mest kommer han att
äta havregrynsgröt, vilodagar
lägger han in när han är i ett litet större samhälle.
– Då kan jag passa på att
äta god mat någon dag. Havregrynsgröt är inte så himla
gott!
I mitten av juli passerar han
Västerbotten, hela resan beräknar han tar omkring 120 dagar.
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