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"I'm never coming back to Norway again, I
hate it!"
På mandag har Viasat Explorer premiere på sin nye serie "Unbreakables", der
Storbrittannias tøffeste kvinner og menn skal konkurrere mot hverandre i
verdens tøffeste konkurranser. I en av episodene reiser de til Norge for å
gjennomgå treningsprogrammet til Forsvarets Vinterskole. 71° Nord er
ingenting i forhold til det deltakerne må gjennom her! Se videoklipp fra
serien under.
Gjennom glohete ørkener, iskaldt vann, djevelske jungler og dampende sump
kommer deltakerne ansikt til ansikt med ville stammer og må gjennom noen
av de tøffeste militære treningsregimer som noensinne har eksistert. De er

stolte, konsentrerte og desperate etter å bevise at de er den sterkeste i
gruppen. I episode 2 av serien reiser deltakerne til Norge for å gå i trening
hos Forsvarets Vinterskole.
Jo Gunnar Ellevold er sjef for Forsvarets Vinterskole og var en av trenerne til
deltakerne i Unbreakables. Alle aktivitetene deltakerne måtte gjennom er
deler av et vanlig treningsopplegg ved skolen, som vanligvis trener befaler
fra Norge og NATO. "Vi sa at vi ikke ville finne på noe tull bare fordi det
skulle på TV og at vi ville gjennomføre vanlige aktiviteter. Det ville bli mer
enn tøft nok for deltakerne," sier Ellevold.
Og det hadde han jammen rett i. Deltakerne måtte gå lange skiturer i myk og
dyp snø, overnatte i ei snøhule, bade i isvann og bli utsatt for både gass og
sprengstoff. Til tross for ubehaget ved enkelte av oppgavene så tror Ellevold
at deltakerne syntes skimarsjene var de tøffeste. "Det ble tøft å bevege seg på
ski over lengre distanse. Alt det andre ble gjort over et kort tidsrom og de
fleste rasjonelle klarer å tenke at jeg dør ikke av dette. Men når du må presse
deg over flere timer så blir det ubehagelig og vondt.. En av skiturene var på
3-4 timer. Det var uvant for dem å gå på ski og da synes man synd på seg
sjøl," sier Ellevold. Frustrasjonen tok over for flere av de syv engelskmennene
da de marsjerte i dypsnø for å komme fram til målet. Den personlige treneren
Carla Terry fikk nok av skituren og utbrøt: "I'm never coming back to Norway
again, I hate it!"
Men tror Ellevold at oppgavene ville vært enklere å utføre for nordmenn?
"Hvis du mener at nordmenn er født med ski på beina så ville det nok vært
det. Men det skjer ting i Norge med både urbanisering og nye landsmenn, så
ikke nødvendigvis. Men historisk sett er det enklere for nordmenn," mener
han. Morgenen etter natta i snøhula fryser MMA-utøveren Heather så
voldsomt at hun knapt klarer å røre på seg. Hun tvinges derfor ut i aktivitet
for å komme seg i varmen. Men til tross for Heathers milde tilfelle av
hypotermi så sier Ellevold at de aldri var bekymret for helsa til deltakerne.
"Det vi gjennomførte var ikke ekstremt," sier han. Men likevel mener han at
de kunne knekt samtlige av deltakerne om de hadde fått lov.
Deltakerne slet seg gjennom oppholdet i Norge. "Noen av mennene som var
med var i relativt god fysisk form, men i ukjent terreng og ukjent klima så falt
de i igjennom. De to kvinnelige var i for dårlig fysisk form, rett og slett ikke
sterke nok," forteller Ellevold. Hvis han skal gjette på en vinner så tror han
skiløperen Angus og langdistanseløperen Barnaby stiller sterkt.

Om Jo Gunnar Ellevold har rett eller ikke, det gjenstår å se. Svaret får du hvis
du følger med på Unbreakables, hver mandag klokka 19.30.
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