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PLANLEGGING: Hjemme i leiligheten på Voksen kollen ligger mesteparten av utstyret som skal med til Antarktis.

» ikke får på vei inn til Sydpolen.

i boken som skal skrives, t-shirts og signert
diplom er noe av det de får.

Flere utfordringer
- Det blåser alltid ut fra polpunktet sa
vi må slite med motvind, i tillegg til
kulden, høyden og bresprekkene, legger
hun til.
For å takle dette har hun tatt permisjon fra jobben og trent litt styrke og balanse, i tillegg til a trekke bildekk gjennom Nordmarka time etter time, dag
etter dag.
- Hemmeligheten er a kunne trekke
tungt uten a svette, da energiregnskapet
er avgjørende, hevder hun.
Det ordentlige regnskapet er heller ikke
uvesentlig, da budsjettet på seks millioner
kroner ikke er helt i boks. Det håper hun å
fa til gjennom forskjellige sponsorpakker
på alt fra 200 kroner og oppover hvor nyhetsmailer, bilde eller logo på pulken, navn
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Motiverer andre
Det viktigste er imidlertid motivasjonen
Astrid Furholt håper å gi andre gjennom
konseptet «Finn din sydpol», blant annet
med foredrag for bedrifter, grupper og
klubber.
- Det er tilfredsstillende å gi andre sparket bak som skal til for å få dem til a finne
og følge en drøm. Alle behøver imidlertid
ikke gå til Sydpolen for å leve ut
drømmene sine. Jeg har en bekjent som
aldri klarte å slappe av, så gjennom å
lære seg å spikke med kniv klarte hun å
roe seg ned, sier Furholt, som har mer å
tenke på enn en kniv for å nå målene
sine.
-Å gå gradene fra Grønland-turen for
å skaffe meg erfaring og kompetanse er
viktig, slik det å jobbe med logistikken

og å velge riktig utstyr også er. Jeg må
bli kjent med utstyret og vite at jeg kan
reparere alt hvis det skulle gå i stykker,
sier hun.
Ernæring er en ikke uvesentlig del
av en slik ekspedisjon og Furholt har en
utradisjonell og mer moderne tilnærming
til dette enn å legge på seg på forhand og
slanke seg underveis, da det i seg selv er
energikrevende.
- Gjennom blant annet næringsdrikke fra Herbalife24 kan protein - og
karbohydratforholdet reguleres, slik
at det er bedre tilpasset enklere gåing
på ishyllen, tung oppstigning på Axel
Heibergbreen og krevende fremdrift i
høyden, sier hun.
I midten av oktober setter Furholt og
Sivertsen seg på flyet til Punto Arenas i
Chile, før de blir fløyet inn til Union
Glacier i Antarktis og videre til Axel
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Alle behøver ikke gå til Sydpolen

for å leve ut drømmene sine
Heibergbreen. Deretter har de tilsammen
2.050 kilometer på ski foran seg.

Flere sydpoler
- Nå har jeg hatt fullt fokus på denne
drømmen i syv ar, men etter 70 dager i
isødet utelukker jeg ikke at det blir en ny,
sier Astrid Furholt uten å ha noen konkrete planer.
Uansett om hun finner en ny sydpol
skal hun leve mens hun er i live.

