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Vertikalerna hittar nytt favoritberg i USA
Efter att ha klarat av Sydamerika under hösten tar sig
Vertikalerna nu an den norra delen av kontinenten. Först
Telluride och Crested Butte och den senaste uppdateringen
kom från Utah, Wyoming och Montana. I just Montana tog de
sig an Big Sky som visade sig vara en positiv överraskning.
– Det är ett grymt skidområde, lätt ett av de bästa, säger
de.
Dessvärre var vädret inte optimalt, det hade blåst mycket i
flera dagar och snön hade samlats i drivor.
– Men vi hittade några områden med puder. Bland annat
körde vi Big couloir från toppen. Den är ganska smal och
brant och blev helt klart ett favoritåk.
Salt Lake City (vars höjdskillnad är betydligt mer blygsam än
vad orten vill framhäva enligt Vertikalerna) blev utgångspunkt
i Utah och därifrån gav de sig iväg för skidåkning i flera av de
närliggande områdena. De avverkade Snowbird och testade
på Alta, men planerar att komma tillbaka hit i slutet av januari
för att verkligen testa puderkvaliteten.
– Snön var väldigt fluffig och torr. Det kan mycket väl vara den
bästa i världen, men vi måste återkomma och undersöka mer
av den här vita varan innan vi kan vara säkra.
I Utah fick de än en gång bevis på att skidåkare är ett ganska
märkligt släkte när det handlar om att få vara den första ut i
orörd terräng.
– Vi har aldrig sett så många disciplinerade människor på en
dag med puder, säger de och berättar om närmare hundra
personer som snällt stod uppradade i väntan på att skidpatrullen skulle öppna back country-området.
Nordamerika bjöd också på en kanske aningen för spännande närkontakt med en svartbjörn och en köldknäpp med
närmare 40 minusgrader.
Nu styr Vertikalerna sin husbil vidare mot Kanada för lite
heliskiing i Bella Coola, Red Mountain och Fernie. De har sannerligen ett hårt liv…!
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