Längs Norge för miljön
I början på juni ger sig friluftsfrämjaren Sören Kjellkvist ut på
sitt livs äventyr. Utan vare sig mat eller medhavda pengar
ska han paddla längs hela Norges kust.
Målet med resan är att öka vår miljömedvetenhet.
TEXT MARIA LINDGREN

UNGEFÄR HUNDRA DAGAR räknar Sören med
att hans paddlingsäventyr kommer att ta.
Planen är att starta vid ryska gränsen den
 juni för att sedan drygt tre månader senare
nå den svenska gränsen.
Sören drivs av sitt miljöintresse. Han
vill visa att det går att leva av det naturen
erbjuder och att kunna »ekoturista« klimatsmart utan att i onödan tära på jordens
resurser. Sören kommer under sin färd att
livnära sig på bland annat fisk, olika musslor och snäckor, skaldjur,
tång, alger och navellav.
– Om någon ur lokalbefolkningen längs vägen välkomnar mig i sitt hem och
bjuder på middag, kommer
jag dock inte att tacka nej,
ler Sören.
Paddlingen är en del
av Sörens utbildning på
Peak Adventure Academy,
en utbildning för äventyrare som leds av Fredrik
Sträng. Men Sören
Kjellkvist är också sedan
flera år kajakledare i Friluftsfrämjandet i Knivsta.
– Det är genom
Friluftsfrämjandet jag har
lärt mig att paddla kajak
och när jag blev medlem
 kändes det som
att hitta hem. Alla hade
samma intressen och
beundran för naturen som
jag själv. De övriga ledarna i Friluftsfrämjandet
blev snabbt som en liten
familj där vi delar många

trevliga stunder tillsammans, berättar han.
Fredrik berättar att han, när han började
som ledare, blev skickad på en mycket
gedigen kajakledarutbildning med hög
kvalitet i Friluftsfrämjandets regi, och att
han därefter fått stora möjligheter att fortsätta utvecklas,
–Jag har Friluftsfrämjandet att tacka
för att jag blev antagen till Fredrik Strängs
äventyrsutbildning Peak Adventure
Academy.

För att kunna realisera sitt äventyrsprojekt söker Sören just nu samarbetspartners. Det gäller framför allt utrustningen
som Sören behöver ha med på sin resa,
men även hjälp med att dokumentera
projektet från filmare och fotografer.

Läs mer om Sören och hans äventyrsprojekt på
meningenmedlivet.nu
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