Dag 6, Jokkmokk Zweden – Dorotea Zweden

En weer is er de nodige PR voor ons, we staan zelfs in een Zweedse krant,
samen met andere runners. Hier de printscreen van de website van deze
krant:

Wederom is het een mooie ochtend, we hebben al te veel regen gehad de
afgelopen dagen en echt lekker warm is het (vooral ’s nachts) ook niet, maar
gelukkig niet veel regen op de campings.

Maar natuurlijk gaat het vandaag ook weer om de opdrachten, een blok hout
met bepaalde afmetingen en een Dalapaardje moeten meegenomen worden
naar de finish, we moeten op de foto met de plaatselijke politie, rondje roeien
op een meer en op de foto met een paar poppen die we op de heenweg al
gezien hadden.
Niet al te moeilijk weer, maar dat blok hout kan wel eens een issue worden,
moeilijk om exact 40cm te zagen. Dus in Jokkmokk duiken we meteen het
industrieterrein op, vinden ergens een balk en gaan vervolgens op zoek naar
een bouwbedrijf, dat met
hun zaagtafel er exact
40cm van maakt. We
zagen onze Belgische
vrienden ook al rondrijden
en toen we hun auto
zagen staan, vonden we
het weer tijd voor een
pratical joke!
The Belgians have been
Moosed! 

We vragen ook naar het politiebureau, maar
krijgen te horen, dat de politie slechts 1
ochtend in de week aanwezig is in Jokkmokk
en dat was gisteren…..
Voorlopig vast geen snelheidscontrole dus?!

Onderweg komen we wederom langs de poolcirkel, nu ook even een foto met z’n
viertjes! En later komen we weer rendieren tegen. Zo geweldig, dat ze gewoon
lekker rustig blijven staan. Alle tijd voor een mooie foto.

De overige foto’s worden snel gemaakt,
opdrachten zijn inderdaad niet al te
moeilijk. Op het politiebureau waar we
langsgaan geeft de agent aan dat we
niet de eerst zijn. Hij heeft de dag van
z’n leven, zoveel bezoek is er vast nog
nooit geweest op het bureau!

Het paardje wordt gekocht bij een leuk souvenierswinkeltje, waar Caroline
ook nog maar even een lekkere dikke muts koopt, best fris af en toe in de
Speedster.

Vervolgens gaan we nog een boottochtje doen en kunnen we daarna rustig
richting finish rijden.

Zo rustig, dat we ook even gaan zitten voor een lunch en later Caroline (met
d’r nieuwe muts op) zelfs een dutje doet in de auto.

Ook vandaag hebben de andere teams geen punten laten liggen, we gaan nog
steeds met 3 teams aan de leiding.

.

