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Yukon, Canada/
Hakadal: Frode
Lein (49) har nettopp
kommet tilbake fra
enda et løpseventyr.
Uling fra ulver, frostskader og vakker
natur oppsummerer
det 384 kilometer
lange løpet.
Veronika Sletta
veronika.sletta@rb.no
932 89 272

Ultraløper og eventyrer Frode
Lein (49) har tidligere løpt og
konkurrert over de store fjellkjedene i verden gjennom de
farligste ørkenene, isen på
Grønland, samt dypt i jungler.
– Oppsummert har det vært
varmere enn 60 grader, kaldere
enn minus 45 grader, luftfuktighet på over 90 prosent og
høyere enn 6000 meter over
havet, forteller 49-åringen.

Bitende kulde
1. desember, kun kort tid før løpet, bestemte han seg for å delta i den kaldeste konkurransen
som er å oppspore – Yukon Arctic Ultra.
Løpet bød blant annet på tre
av seks dager med en temperatur på under minus 50 grader.

Det var så kaldt
at det ikke lenger
var kaldt. man ble

"
bare blå.

Frode lein (49)
Ultraløper

Morten Svesengen
sportsleder
mosv@rb.no
957 29 311

DEL DIN VIDEO:
Har du en video som
du vil dele med våre
lesere. Last opp her:
rb.no/vis/videotips/

– Det var så kaldt at det ikke
lenger var kaldt. Man ble bare
blå. Man måtte mestre å fyre
opp primus med vottene på, for
man kunne ikke under noen
omstendigheter ta de av, forteller Lein.
Og den bitende kulden var
det mange deltakere som ikke
var klare for.
– Omgivelsene i Yukon er veldig lik den nordiske. Jeg trener
mye i Rondane på vinterstid, og
var sånn sett godt rustet for løpet. Dessverre var det mange
som ikke var det. Etter fem dager var vi kun fem deltakere
igjen, sier Lein.
På startstreken sto over 50
personer. En stor del av disse
ble evakuert ut.
– Jeg har aldri sett så mange
og voldsomme frostskader før.
Flere av deltakerne var profesjonelle løpere, marinejegere
og spesialsoldater, og sånn sett
godt trente, men den ekstreme
kulden var de ikke forberedt på.
Flere av frostskadene førte til
amputasjon.

En venn for livet
Underveis i løpet var det lagt
opp flere kontrollpunkter hvor

Fakta
■■ Navn: Frode Lein
■■ Født: 10. september 1968
■■ Sivil status: Gifte med Wivi Lein, tre døtre, Thea

Cecilie, Lone Andrine og Live Mathilde.

■■ Tilknyttet Nittedal Banquet Racers med Geri Skari

som trener.

Fakta
■■ Yukon Arctic Ultra går langs løypen til hunderacet

«Yukon Quest».

■■ Ble arrangert fra 1. februar og stoppet seks dager

senere i Yukon, Canada.

■■ Man kan gjennomføre løpet enten ved å løpe, sykle

med fatbike eller på ski, og velge mellom distansene
maraton, 100 miles eller 300 miles.
■■ Omtalt som verdens tøffeste ultramaraton blant
annet på grunn av den esktreme kulden.

EVENTYRER: Frode Lein (49) har nylig fullført verdens kaldeste ultraløp. På seks dager tilbakela han
Alle Foto: Joe Bishop
nærmere 300 kilometer.
løperne fikk mulighet til å blant
annet varme seg.
– Det kunne være 10 til 18 timer mellom hvert kontrollpunkt, og sånn sett måtte man
klare seg selv i de timene. Arrangørene hadde noen snøscootere ute, men man ble informert i forkant av løpet at
man måtte kunne klare seg

selv.
Før start i Yukon ble Lein
kjent med dansken Asbjørn
Bruun. Underveis i løpet fant
de ut at de holdt omtrent samme tempo, og de bestemte seg
for å «slå følge».
– Vi passet godt på hverandre. Jeg hadde kontroll på treningsbiten og alt det innebærer

med riktig væske- og matinntak. Asbjørn var sjefen da vi
hvilte og hadde full kontroll på
telt og primus, forteller Lein.
De to turkameratene valgte å
kaste inn håndkle på den sjette
dagen. Da hadde de tilbakelagt i
underkant av 300 kilometer.
– Skulle vi ha rukket de neste
kontrollpunktene, hadde vi
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Ruta: Løpet Yukon Artic Ultra i Canada er 384
kilometer langt.
DANSK VENN: Frode Lein (t.v.) og Asbjørn Bruun gikk hele løpet
sammen, og de sørget for å passe på hverandre. 

VAKKER NATUR: Her er de to turkameratene på tur i et åpent
landskap med mye pent å se på. 

ikke fått mer enn 30 minutter
med hvile, og vi så det ikke lenger som forsvarlig å fortsette.
Senere den dagen valgte også
arrangørene å stoppe løpet før
den opprinnelige avstanden
var fullført.
Lein endte som nummer tre
av løperne, og hans danske
venn Asbjørn som nummer to

av dem som gikk på ski.

Mestringsfølelse
Lein og Asbjørn har fortsatt god
kontakt.
– Det er noe jeg liker med disse konkurransene. Den forbindelsen man får med de andre
deltakerne. Her er det ikke om å
gjøre å komme først i mål. Man

hjelper hverandre og tar vare på
hverandre. Jeg har fått en venn
for livet i Asbjørn, forteller
Lein.
– Mange vil kanskje kalle deg
gal, men hva er det som driver
deg til å delta i slike ekstreme
konkurranser?
Det første svaret kommer
kjapt og kontant.

FROSTSKADE: Dette er langt
fra den verste skaden Lein var
vitne til.

PULK: Lein løp med en 25 kilo
tung pulk.

– Fordi jeg kan.
Etter litt tid svarer hakadølen
litt mer utfyllende.
– Når man fullfører slike løp
føler man et eventyr av en
mestringsfølelse. Det å kunne
overvinne alle elementene naturen har å by på, og samtidig
nyte naturkreftene og eventyret man er med på, er det som

tiltrekker meg. I Yukon hørte
jeg ulven ule på natten og den
siste dagen fikk jeg også sett en.
Naturen er helt fantastisk. I tillegg får man noe å se fram til.
En pause fra hverdagen. Jeg
oppfordrer alle til å utforske
sine grenser.

