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Snö och sand. Bara
några mil bort från snö
och skidåkning ligger
stränder och solbadare.
Australien är ett land
med stora klimatskillnader.

Halt. I Australien har skidsäsongen precis börjat och det märktes, tycker Jan Remmelg och Joakim Käller.
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Vi fyller på nytt varje dag).
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FOTO: JAN REMMELG OCH JOAKIM KÄLLER

Lägesrapport från den alpina jorden-runt-resan
I början av juni berättade Kuriren om Karlskogakillarna Jan
Remmelg och Joakim Käller
som reser jorden runt på skidor.
Första anhalten är avklarad och
nu har det kommit en hälsning
från Australien.
Gillar man inte att flyga är en resa till Australien inte något att satsa
på, det skriver Jan Remmelg och Joakim Käller i sin reseskildring från
resan i Australien.
Resan tog hela 30 timmar. Men
den höll på att sluta redan i Geneve.
Killarna hade totalt missat att de behövde visum till Australien.
Efter många om och men fick de
lov att flyga till Los Angeles utan visumet, mot löftet att det skulle vara
fixat innan de flög vidare till Australien. Men något visum hade de inte
fått när de nådde dit.

Övertalning

vi förväntat oss. Lite snö och bara
halva systemet öppet. Offpist var
ganska begränsat med andra ord,
skriver killarna.
På nästa ort, Falls Creek, var det
nästan samma förhållanden. Få fallhöjdsmeter och lite snö. Men killarna meddelar att det var torrare och
betydligt bättre snö.

Mediabevakade
Innan resan hörde en rad skidtidningar av sig. Det var många som ville skriva om killarnas resa och intresset var stort även i Australien.
Mediauppmärksamhet var något de
verkligen fick smaka på i Falls
Creek.
– Vi blev riktiga kändisar i
Falls Creek. Där spenderade
vi en hel dag med en fotograf och en filmare. Det
blev fotografier för
Falls Creek och
press, samt ett inslag för lokal tv,
skriver de.
De sammanfattar
skidåkningen i

Australien som dyrt, få fallhöjdsmeter men väldigt
avslappnat.
Nästa anhalt på
killarnas resa är
Nya Zealand.
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Skidåkning down under

Välj till Stylepaket:
✓ Luftkonditionering A/C
❑
✓ 4 dörrar
❑
✓ Sportratt i läder
❑
✓ Lättmetallfälgar 15”
❑
✓ CD-stereo med 8 hög❑
talare och mp3-stöd

Nu 9.900:(ord pris 26.700:-)
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Söderman

Du får

10.000 kmrie

i miljöbilspre

6.000 bkartt

i skattera

Med lite övertalning lyckades de
ändå få flyga vidare till Australien
och väl där kom så äntligen visumet.
– Ja, vi har nu dubbelkollat alla
länder vi ska till angående visum,
meddelar killarna.
Efter sedvanlig sightseeing i Sydney gav sig killarna, i en husbil, ut
Volkswagen Polo TDI klassas som miljöbil av Vägverket. Det innebär att du får 10.000 kr i miljöbilspå vägarna och begav sig via Melbourne och vindistriktet Yarra valpremie av staten och dessutom 6.000 kr i reducerad vägskatt. En Polo TDI snålar på bränslet och drar
ley till skiddistriktet.
bara 0,45 l/mil vid blandad körning. Just nu kan du dessutom välja till vårt Stylepaket för ett riktigt
Första stoppet blev Thredbo.
kanonpris. Slutresultatet är en riktig sparbössa med hög säkerhet som dessutom skonar miljön.
Killarna sammanfattar skiVälkommen in och provkör.
dorten med några ord: tunnt
snötäcke, regn, blötsnö
men kul att åka skidor
igen.
– Vi visste att vi
var lite väl tidigt
på skidsäsongBränsleförbrukning vid blandad körning: 3,9 – 4,5 l/100 km.
en i AustraliCO2-utsläpp 102–120 g/km. Miljöklass 2005 PM.
en och det
blev som

Polo TDI från 155.000 kr
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