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To new extremes in 2017
Skandinaviens första och äldsta multisporttävling ett event innehållandes paddling, löpning och
cykling i och runt Åre, har fått nya arrangörer. En passionerad uthållighetsidrottare med ett
globalt multisportnätverk och en före detta militär som förstår betydelsen av logistik och säkerhet
när 600 tävlande ska ta sig genom forsar, över berg och myr. Den nya ledarduon: Scott Cole och
Henrik Weile – båda från Jämtland – har en gemensam vision: Åre Extreme Challenge ska bli
både bättre och större.
“Tävlingsformatet är helt klart ett vinnande koncept, men vi ser utrymme för förbättringar” säger
Henrik, ursprunglig från Danmark och logistikansvarig under 12 år i tidigare
tävlingsorganisationer. “Vi vill att fler ska känna till tävlingen, få uppleva det fantastiska
landskapet och testa sina gränser i den utmanande terrängen”.
Scott, som själv stått på startlinjen åtta gånger, håller med: “För mig som tävlande är det
framförallt landskapet och tävlingsmomentet som motiverar, men jag har också alltid blivit
väldig inspirerad av atmosfären i byn: den snabba växlingen mellan paddling och löpning tidigt
på morgonen, och flera timmar senare mållinjen på torget där de tävlande kollapsar – utmattade
men nöjda och glada. Det är oslagbart!”
Haglöfs Åre Extreme Challenge (HÅEC) lockar över 600 elitidrottare och motionärer varje år.
Precis som före detta tävlingsdirektörerna Mats och Natasha Skott vill Scott och Henrik hålla fast
vid det populära tävlingsformatet, men vill öka antalet deltagare och göra tävlingens Solo-klass
mer attraktiv.
Den dansk-amerikanska duon ser stor utvecklingspotential i tävlingen. “Duo- och Stafettklasserna
är populära, inte minst för att de ger deltagarna en chans att testa banan innan de “vågar
språnget” till Solo-klassen där man genomför tävlingen ensam”, säger Henrik.
Scott, som vann tävlingen 2012 och har stått på prispallen flera gånger, håller med: “Vi vill
verkligen fokusera på att göra Solo-klassen ännu mer attraktiv och tillgänglig för motionärer och
“weekend warriors”. Jag vill se flera hundra tävlande värma upp i sina kajaker med Tännforsen i
fonden. Jag vill verkligen uppmuntra folk att ta steget och köra Solo-klassen. Tävlingen heter så
klart ”Extreme” av en anledning men jag vill avdramatisera paddelsträckan och trycka på att
man inte behöver vara i toppform för att kunna delta. Tävlingen är inte bara för elitidrottare!”
Scott vill använda sitt världsomspännande multisportnätverk för att locka fler till den fantastiska
åreterrängen: “Jag vill se fler elitidrottare från Nya Zealand, Australien, USA, Tyskland och andra
länder. Vi kommer också jobba hårt för att få fler deltagare från våra nordiska grannländer. Ett
annat mål är att höja antalet deltagare i damklasserna.”
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Har då den nya ledarduon några ess i rockärmen? “Jodå, men alla idéer är inte våra egna”,
skrattar Henrik. “Vi fick mycket bra feedback från årets tävlande genom en webbenkät och vi
kommer att lägga upp en summering av de bästa förslagen på Facebook.”
Många har frågat Scott hur det kommer kännas att titta på efter att ha tävlat själv i så många år.
“Jag är inte redo för sidlinjen ännu, tävlingen är tjugo år gammal och jag hoppas jag kan ställa
upp i de kommande tjugo upplagorna.”
Anmälan till den 21:e upplagan av tävlingen, som hålls helgen efter midsommar varje år (1 juli
2017), öppnar den 21:e september 2016 kl. 21.00 på areextremechallenge.se.
Om Haglöfs Åre Extreme Challenge (HÅEC)
De öppna europeiska mästerskapet i multisport lockar motionärer och elitidrottare från hela
världen. Bansträckningen har utmanat sedan 1996. Deltagare kan välja mellan:
•
•
•

Solo: Hela banan genomförs ensam.
Duo: Två personer genomför banan tillsammans. Klockan stannar inte förrän båda korsat
mållinjen.
Stafett: Tre personer delar upp banans delsträckor mellan sig: en paddlar, en springer och
en cyklar. “Pinnen” lämnas över i växlingsområdena i Åre och Huså.

Banan består av tre delsträckor:
•
•
•

Kajakpaddling: 25 km paddling i fors, på älv och sjö från Tännforsen till Åre by (Soloklassen) eller 18 km paddling på sjö och älv (Duo och Stafett). Vind- och
vattenförhållanden gör att delsträckan ibland kan vara oförutsägbar.
Löpning: 15 km fjällöpning från Åre by (400 m.ö.h.), över Åreskutans topp (1420 m.ö.h.)
och ned till Huså (437 m.ö.h.). Stigarna är tekniska och stundtals branta. Fjället är fjället –
vädret växlar snabbt!
MTB-cykling: 25 km mountainbike-cykling från Huså till Åre torg genom skog och myr.
Sträckan innehåller tuffa klättringar, tekniska stigar och minimalt med asfalt.

Om Scott och Henrik
Förutom att träna och tävla i multisport runtom i världen har Scott en doktorsexamen i
miljöekonomi och driver sitt eget konsultföretag, EnviroEconomics Sweden. Utöver det jobbar han
som coach och föredragshållare. Läs mer på scottcole.se.
Efter nästan 20 år som officer i danska flottan, under många år som befälhavare, har Henrik nu
flyttat med sin familj till Åre där de lever och tränar i fjällen. Henrik har lång erfarenhet av att
arrangera tävlingar i både Danmark och Sverige, och jobbar idag som chef för en stor
gränshandelsbutik i Storlien.

