Pole of hope

Ett iskallt äventyr
I december 2016 ger sig Aron Anderson ut på sitt livs kallaste och
farligaste äventyr - att som förste rullstolsburne person skida till Sydpolen.
640 km genom Antarktis isande landskap väntar. Hjälp Aron nå Sydpolen
och stötta Barncancerfonden.
Blåsorna i händerna har inte hunnit läka, men Aron Anderson har redan lanserat sitt nästa
projekt. Han ska bli förste person i rullstol att skida till Sydpolen.
Målet var att ta sig runt hela Ironman banan på under tio timmar. Trots att han aldrig hade
gjort ett triathlon tidigare.
– Löpningen var lite knixigare med stolen än jag hade väntat mig, med mycket kullersten och
så. Så det blev mer att njuta av loppet där mot slutet, säger Aron Anderson på tisdagen.
Han har lagt ut en film från loppet på sin Facebooksida och fått många reaktioner. Men han
säger ändå att det är stämningen från Kalmar som sitter kvar.
– Jag tror aldrig att jag har varit med om en sådan stämning under ett lopp tidigare, det var
helt fantastiskt, säger Aron Anderson.
Cyklingen var riktigt jobbig norr om Kalmar men äventyraren hittade ny energi till löpningen.
Ända tills handsken som han behöver för att köra tävlingsstolen gick sönder.
– Jag hade superlim med mig så jag kunde laga den. Men först limmade jag fast fingrarna i
den och sedan gick den sönder ordentligt, så nu har jag ena handen full av blåsor, säger han.
Aron Anderson har gjort sig känd för många saker. Han har åkt Vasaloppet, bestigit
Kebnekaise och många andra äventyr med sin rullstol. På tisdagen avslöjade han dessutom sitt
nästa projekt.
– Jag ska skida från Antarktis till Sydpolen i november. Det kommer att ta en månad och vi
har planerat för det i två år, säger han.
Precis som många tidigare projekt är det här för att samla in pengar till Barncancerfonden.
Den här gången blir det en omvänd modell. Aron Anderson kommer att skida en meter per tio
kronor som skänks. Det innebär att om svenska folket inte är generösa, så får han stanna i
kylan.
– Då får jag bli bofast. Nej, men då får vi vädja till svenska folket, säger han.
Sydpolen projektet är huvudfokus just nu, men han är säker på att han kommer tillbaka till
Kalmar.
– Jag kan inte lova att det blir nästa år, men jag tror verkligen att jag kommer tillbaka, det var
så underbar stämning i Kalmar, säger Aron Anderson.

Om Pole of Hope
Aron Anderson står nu inför sitt största, längsta och troligtvis farligaste äventyr. Ytterst få
personer har gjort detta tidigare och ingen har tagit sig an det i rullstol. Under december 2016
kommer Aron skida från kontinentkanten av Antarktis till Sydpolen.
Han kommer att staka sig fram i en sitski. Det är en utmaning på ca 640 km i en
medeltemperatur som ligger runt -27,5 °C (-17,5 °F ). Aron genomför detta för att utforska
gränserna för vad som är möjligt. Som alltid vill han inspirera och motivera andra att sträva
efter att uppnå sina egna mål och jaga sina drömmar. Aron vill ge människor runt omkring
honom hopp om att “ingenting” är omöjligt — därav namnet Pole of Hope.
Förutom att utmana sig själv och inspirera andra genomförs Pole of Hope för att samla in
pengar till Barncancerfonden.
“När jag var 7 år drabbades jag av cancer i ländryggen och hamnade som 9-åring i rullstol
till följd av det. Om inte Barncancerfonden hade funnits vet inte jag om jag hade varit i livet
idag. Därför är det viktigt för mig att stödja dem och ge tillbaka genom att samla in pengar
till deras livsviktiga arbete.”
Som stolt ambassadör för Barncancerfonden har Aron tidigare samlat in miljontals kronor till
deras livsviktiga forskning - den här gången hoppas Aron att svenska folket ska hjälpa och
stötta honom till en rekordinsamling.

Hur går insamlingen till?
Det är 640 km att skida. För varje 10 kr som doneras får Aron skida 1 meter. För varje ny
månadsgivare till Barncancerfonden får Aron skida 700 meter. Målet är högt, rekordstora 6,4
miljoner kronor.

Om Aron Andersson
När Aron var liten drabbades han av cancer, när han var 9 år gammal opererades han och
hamnade i rullstol. Han fattade tidigt beslutet att inte låta rullstolen stoppa honom, utan
istället se vilka möjligheter den kunde ge. Idag är han friskförklarad och gör saker många med
full rörlighet aldrig skulle kunna drömma om! Aron reser jorden runt och pressar sig själv i
extrema situationer, både fysiskt och mentalt och har bland annat:











Deltagit i 4 Paralympics i 3 olika sporter
Vunnit 10 guld i Junior VM i friidrott
Som förste person i rullstol bestigit Kebnekaise
Åkt Vasaloppet 3 gånger
Armcyklat från Malmö till Paris
Gjort en Svensk Klassiker under 24 timmar
Vunnit Wings for Life World Run Kalmar
Simmat 37 km över Ålands Hav
Bestigit Kilimanjaro
Genomfört en Ironman

Aron brinner för att hjälpa andra, något som blir väldigt tydligt i hans välgörenhetsarbete och
som ambassadör för Barncancerfonden har han samlat in miljontals kronor.
Som föreläsare är Aron väldigt uppskattad hos sin publik, som är allt från skolor till stora
internationella företag. Ni har sett honom som programledare för Lilla Sportspegeln och i TVsofforna, han har bestigit berg och simmat över hav.
Detta är ett av många “Aronäventyr” - besök Arons webbplats för att ta del av hans tidigare
bragder.
Besök Arons webbplats

