JAMES VENIMORE

PORT R ÄTT

ANNA WHITE

Inka peppar Nepals första kvinnliga forspaddlare
inför en av forsarna på floden Sun Kosi i Nepal.

Vågad

– Inka med guldpaddeln

Det där ser sjukt roligt ut, tänkte Inka när hon först såg forspaddlare
i Nepal. Nio år senare är sporten hennes livs passion, levebröd och
biståndsprojekt. TEXT ERIKA WILLNERS
Inka Trollsås ger intryck

SIMON ERIKSSON

INK
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Inka utmanar åtta meter höga Tawhai falls,
Tongariro National Park på Nya Zeeland.

1. Ta dig upp på en bergstopp i Nepal, vare

→
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Ännu en dag på jobbet på Waimarino
Adventure Park, Nya Zeeland.

sig det är en liten topp du kan gå upp på eller
en som kräver klättring. Vyerna och
upplevelserna i Himalaya är oslagbara.
2. Paddla fors. Helst nedför vattenfallet på
Kaituna-floden i Rotorua, Nya Zeeland. Är det
överkurs? Gå åtminstone en prova på-kurs
i Dalarna!
3. Hoppa bungy jump. Så högt som möjligt!
Känslan i magen är oslagbar. Har du redan gjort
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det? Hoppa baklänges
nästa gång.

RAJU SHRESTHA

PORTR ÄTT

Nepalesiska skolbarn tackar för skolböcker och pengar till vattenledningar som Inka samlat in.

ERIK BÅRD

KORT & GOTT

Namn Inka Trollsås
Född 1975 i lejonets stjärntecken, uppvuxen i Sollentuna.
Bor Dala-Floda och Nepal
Gör Jobbar i Sverige och Nepal
med vandring och forspaddling i sitt företag Far Away
Adventures.
Aktuell med Utbildningsprojektet Himalayan River Girls.
Stefan Erdman har gjort en
dokumentärfilm om det.
I framtiden Ska skriva en bok.
På fritiden Umgås med kompisar, paddlar, ligger i hängmattan och läser allt från projektledningsfilosofi till romaner.
Film Bollywood-filmer
Dricker Öl och te
Hjälpa till Du kan stötta
Himalyan River Girls med
pengar eller utrustning.
Läs mer om Inka, hennes
företag och tjejprojektet på
www.farawayadventures.com
Paddla med Inka I höst ordnar
Inka en tjejresa med nepalesiska kvinnliga guider. Det blir
forsränning och/eller forskajakpaddling på den spektakulära forsen Sun Kosi 20-31
oktober. En chans att prova
forskajak!
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SARGAD SKÖNHET

EN GULDPADDEL

