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Jeg har en god og en dårlig nyhet. Budsjettet til Fri Flukt
har blitt kraftig redusert for 2006. Dette var ikke redaksjonen
klar over da nr 1 kom ut. Fri Flukt har kun råd til ﬁre numre
i år. Det er synd, spesielt i en tid hvor alle bidrag til bladet
øker sterkt. Redaksjonen merker stor pågang med artikler,
bilder og ikke minst annonsører. Det er vi kjempeglade for.
Vi prøver så godt vi kan og få det meste trykket, men trang
økonomi begrenser antall sider på bladet. I disse internettider går det selvsagt an å være ﬂere steder på en gang.
Fri Flukt har fått egen hjemmeside – sjekk www.friﬂukt.no.
Vår designer, Jan Richard Hansen, lager også designet for
disse sidene, dette for at websidene skal bli lett gjenkjennelige med bladet. Webmaster blir Arne Kristian Boiesen.
Velkommen Arne Kristian. Nå blir vi et enda større og bedre
team som jobber aktivt for bladet.
Sidene lanseres med nytt design den 1. juni, men alle funksjonaliteter kommer ikke helt på plass før ut på høsten. Vi
gleder oss stort. Det beste med disse sidene er at vi ikke får
plassmangel. Plass er ofte en utfordring med et trykket blad.
På disse sidene kommer det nyheter, artikler og bilder. Her
får du tips om hvordan skrive artikler og oppsettet vi gjerne
vil ha. Hvis ikke artikkelen din kommer med i papirutgaven,
fortvil ikke, da legger vi den ut på nettsidene.
Pilotene i dette landet er ivrige til å ﬂy utenlands, og som
regel inneholder Fri Flukt ett eller ﬂere reisebrev. Bladet du
holder i hånden er intet unntak i så måte. Turen denne gangen går til Peru, Inkaenes rike. Her, blant majestetiske fjell
på over 4000 moh, samlet Camilla Haugsten på gode ﬂyopplevelser. Historien hennes er som et magisk eventyr. Brit
Sørum med PP2 har vært i Mexico. Hun får oss, på en overbevisende måte, til å tro at selv nybegynnere kan ha glede
av å ﬂy i utenlandsk luftrom. Jeg har sett mange rare og
tvilsomme starter, det har Jon Fjelldal også, derfor skriver
han en artikkel om nettopp starting. Dette for at du skal få
noen gode tips og bli mer bevisst startene dine.
Fly mye, ha det gøy i lufta og tenk sikkerhet!
God lesning.
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Ja visst kan eg ﬂy

Tekst og foto: Pål Erdal

Ho er lam i beina og sit i rullestol. Men det er da ingen hindring for å fly
Helikopterlanding

Mi beste kjensle som pg-pilot er når eg kan gå

Elsa Jaentilla er vant til dei støre høgdar, skjønt

ned i passe motvind, loddrett, mjukt på tåspissane. Slik kom dei ned Elsa og Jan også, etter

på eit litt anna vis enn det som paraglidarane
tenkjer på. For Elsa kjem frå La Paz i Bolivia,
(obs: byen som ikkje er verdas høgast liggjande

å ha dansa seg nedover, ho akkurat like svimmel
som han, som lesaren vil skjøne null og niks

hovudstad, for hovudstaden er Sucre). Men like
fullt ligg La Paz på ca 3700 moh, dét er som

av dét óg. To hender til å ta ned beina hennar,
og ein hjelpar til å sule inn bremselinene. Ny

kjent over taket for det meste av sportsﬂyging.
Der oppe i Altiplanioen er ”sorochi” og ”fantas-

applaus, og nokre ”puuh”! Rullestolen venta…

ma de la altura”, høgdesjuka og høgdespøkelset
med tilhøyrande hjarteklapp, kortpust og skallebank kjende omgrep for besøkande. På ”los
paceños”, lapazar´ane, bit ikkje oksygenmangelen. Kanskje difor er Elsa heller ikkje det minste
høgderedd. Så når både ”faren” og ”broren” i
hennar norske støttefamilie leikar seg i høgda,
då var det naturleg at ho også ville ﬂy!

Risikosport… i pg???

Elsa var for ein del år sidan i ei traﬁkkulukke. Ho
også. Det skjer eit stendig renn av bolivianske

Brisen er bra…

- om det altså er utvendig trekk og ikkje innvendig,
som vi alt har drøfta. Jan vil ha litt vind inn, både
for å lette starten og ikkje minst for å kome ned

tragediar der vegane heng på lausmassar langs

på helikoptervis. Han har gjort det før. Dette óg.
Så vi ba om – og fekk- ein ettermiddag med ﬁn

dei djupe dalande, og macho-kulturen, ”el machismo”, ruler rattet. Machismoen ruler heller

solgangsbris inn mot muren ved minigolfen, eit
ikkje heilt ukjend hangout for pg´ar og eigarane

ikkje åleine, men i lag med den ofte korte tida
som gjekk sidan sjåføren ”el maestro” sløkte

deira. Med gode hjelparar bar det opp, to mann
tok tak og nærast kasta henne ut, Jan tok nokre

tørsten med cerveza, og den meir enn lange
tida som har gått sidan bremsane sist såg ein

steg, og så bar det opp og fram til - først bundet

fagmann eller ein originaldel. Ruler over liv og
død langs heng der einaste form for autovern er
krossa og blomane på kanten, dei som markerar forrige buss i fritt fall. Viss du trur pg-ﬂyging
er ein risikosport, prøv ein busstur i Bolivia. Så
neste gong du irriterar deg over å måtte blåse
strå langs vegen, eller over at pg-bussen må inn
til EU-kontroll, så ta ein titt på ulukkestala frå
land som Bolivia. Difor er Elsa ein av så mange
som sit i rullestol og aldri meir kan gå, og langt
mindre springe ut under ein pg. Men når Jan
Nielsen i Nordic Ventures kan dra opp tandemen
bak båten og dure stille utover Vangsvatnet i
Voss, sjå då opnar det seg moglegheiter, sjølv
om det kostar to bolivianske månadsløner.

- men deretter fri ﬂukt, under applaus frå tilskodarane på Prestgardslandet. Tilbake sto ein tom
rullestol. Der oppe har ein ikkje stort bruk for
beina. Dét saknet melder seg ikkje før ein skal
ned att…

Vangskyrkja

Elsa Jaentilla er strålande nøgd etter turen.

…. and do it again…!

Can I go up once more? var det første ho sa
etter å ha takka Jan. Og sjansen baud seg da
TV2 laga eit innslag om Elsa og brukte ein ny ﬂytur som hovudillustrasjon på dei moglegheitene
som vi her i landet no etterkvart veit at handikappa

Medan Elsa var akkurat like nervøs som Jan,
altså lite mot ikkje, så kjende me som sto att på

har. I andre land er tankegangen framleis slik at
eit handkap er noko som fører skam med seg,

bakken og er glade i Elsa meir enn litt ”nerviosidad”. Då var det godt å kunne kaste blikket og

og ein korkje ser moglegheitene eller har økonomisk og teknologisk sjanse til å realisera dei.

tankene vekselvis på dei to der oppe og - inspirert
av Vangskyrkja like ved - sende nokre bøner til

Det opnar mange nye tankar og røynsler å vere

Han som også er der oppe, om å vere nær, og

nær ei som er ”bundet” til rullestolen. Også om

ikkje minst pliiiis og por favor; la solgangsbrisen
halde seg akkurat slik.

å ta det rolig langs vegen, og i lufta!
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Spør oss!
Vasking av hanggliderseil
Fra tid til annen fester det seg
skitt til dakronseilet på hangglideren min. Dette er i hovedsak
to typer skitt: Jord, gress eller
fulgemøkk, og mugg (synes som
svarte prikker). Hvordan går jeg
best frem for å fjerne slikt?
Svar:
Enkleste måten å vaske en HG på er å sette
den opp, spyle den grundig så seilet blir
gjennomvått og så arbeide på vanskelige
ﬂekker med en bøtte med varmt vann og
vanlig oppvaskmiddel (gammel oppvaskkost er bra), men pass på sømmene. Etter
såpevask spyles vingen igjen grundig så all
såpe vaskes av. Enkelte vanskelige ﬂekker
kan vaskes fra både inn- og utside av seilet.
Lar man vingen stå oppslått når den tørker
får man en ﬁn vanndopingseffekt slik at
mange rynker etc blir betydelig mindre.
Svarte små prikker er svertesopp (ikke
mugg, det er neste stadie) og kommer av
fuktig lagring eller manglende tørking etter
at vingen har blitt våt. Dette er levende
organismer. Mye går av med såpevann,
men litt klor i vannet hjelper godt. Vær
imidlertid forsiktig da slitte vinger og noen
sterke farver fort blir skjoldete av klor.
• Bruk ikke løsemidler.
• Viktig at vingen tørkes helt og grundig
etter bruk og etter vask.
• Er den bare litt fuktig er det ofte nok
å henge den opp et tørt sted med åpen
glidelås og slakke stropper

Når jeg virkelig skal rengjøre
en vinge tar jeg av seilet og
putter det i badekaret med
en god porsjon Biotex. La
det ligge ca 1/2 - 1 time (ikke
for lenge). Det er svært viktig
å skylle seilet grundig etter
vaskingen. Vanskelige ﬂekker
bearbeides med oppvaskkost.

Foto: Nils Ivar Nilsen

Finn Spjeldnæs

Iskald skjerm
Kva kan skje om ein ﬂyg
med iskald skjerm inn i
fuktmetta luft?
Svar:
Under gitte forhold kunne det blitt ising (jeg
har tatt hovedfag på “atmosfærisk ising på
konstruksjoner” og en venn av meg har tatt
dr.grad på det...).
Jeg ﬁnner det imidlertid ikke relevant å gi
noe fornuftig svar på dette spørsmålet...
Grunnen er enkel... Skjermens materiale har i termiske egenskaper som gjør
at det forandrer temperatur hurtig (helt i
motsetning til vann som er ett av de absolutt “treigeste” materialene slik). Dette medfører at den situasjonen som det spørres
om vil være svært usannsynlig. Skjermen
vil veldig kjapt forandre temperatur til
omgivelsene.
Denne situasjonen er mye mer relevant
for ﬂy som har vinger som er i helt andre
materialer (men helt andre termiske egen-

skaper) og ﬂyr fortere enn PG/HG slik at de
kan utsettes for kjappere temperaturskiftninger enn vi gjør.
Men om en har en stålstang (ikke rør, men
hel stang) som har ligget i fryseren (-18
grader) og tar den ut og holder den i lufta
mens en kjører bil igjennom tåke vil en
kunne få ising på stangen. Best kollisjonseffekt (en av faktorene som avgjør hvor
fort isingen går) får en om stangen er mellom
2 og 3 cm i diameter.
Bildet viser hvordan det ser ut på Nordenskioldtoppen 1050 moh på Svalbard (kun
12 min på scooter fra Longyearbyen. Krever
imidlertid at du kan kjøre scooter og har
noe mer enn moped!! Dersom ikke forholdene er normale med litt løssnø).
Nils

Fri Flukts ekspertpanel består av:

Werner Johannessen Nils Ivar Nilsen
Meteorologi
Aerodynamikk
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Ronny Helgesen
Materialkunnskap

Arne Hillsestad
Lover og regler

Pål Hammar Rognøy Jon Gjerde
Tor-Erik Stranna
Frode Halse
Akroﬂyging HG
Førstehjelp & distanse Konkurranseﬂyging Akroﬂyging PG
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Leserbrev
Bommelom på start
Mange av oss opplever det som
litt plagsomt. Om morgenen forsøker man å gjøre fra seg hjemme
eller nede i dalen, men det
nytter ikke. Så reiser man opp på
start, og merker umiddelbart at
man må på do. De ﬂeste startsteder har ingen do, og det blir
litt stress å få fatt i noe å tørke
med og å ﬁnne et egnet sted.
Problemet synes å øke proporsjonalt med høydeforskjellen.
Hvorfor skjer dette, og hva kan
gjøres for å unngå det?
Svar:
Fenomenet med utidig ”bommelom” på
start er i hovedsak psykisk betinget. Det
er sjelden tilstanden kan forklares med hva
man har spist eller drukket. Man er rett og
slett stresset og nervøs! Stresshormoner
utskilles som setter fart på fordøyelsen og
man får løs, urolig mage og avføringstrang.
Soldater i strid gjør ofte på seg av redsel.
Den samme effekten kan vi altså oppleve
på start, dog i mildere form!
At fenomenet tilsynelatende øker proporsjonalt med høyden har neppe noen fysisk
forklaring på linje med f.eks høydesyke. Da
må man i så fall stygghøyt! Nei, årsaken
er at man vanligvis blir mer nervøs dess
høyere startstedet ligger.
Hvorfor blir vi stresset på start? En indre
konﬂikt utspiller seg mellom ønsket om å
bevare liv og helse og ønsket om å ﬂy, å

prestere. På en dag med røffe ﬂyforhold
kan man ikke både stå trygt på bakken
og ﬂy. Man slites i ﬁller av motstridende
ønsker!
Med økende ﬂyerfaring og alder vil psyken
bli mer robust men man vil aldri bli helt
kvitt nervøsiteten. Det ville heller ikke være
formålstjenlig. Man bør være skjerpet på
start, spesielt hvis ﬂyforholdene er ekstra
krevende.
Mitt råd er å legge inn rutiner som
reduserer summen av bekymringer. Da får
man bedre overblikk og større overskudd
til å takle stresset. Still på start godt forberedt utstyrsmessig og mentalt. Vær
uthvilt. Ha tiltro til egen kontroll, at du uten
å føle deg presset av omgivelser eller omstendigheter (f.eks en konkurranse) vil ta de
rette avgjørelsene. Da vil tarmen garantert
bli fastere! Og husk, det er ingen skam å
ikke starte selv om andre gjør det.
Ute på ﬂyving har jeg alltid ei lang remse
dopapir i lomma. Foruten bruken som
dopapir er den praktisk å ha som streamer
for å anvise vind på start og landing.

Fri Flukt 1/06 viser
ﬂeire bilete av PG-ar

Nr. 1 200
6

som tilsynelatande
ﬂyr inn i tåka nede
i inversjonen. Men
kva tid vart kravet
om visuell ﬂyging
oppheva? Er det
utvist godt
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annessen

med Bob

Drury
ler sin his
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airmanship på
redaktør-krakken, orsak,
- i redaktørsela, når bladet viser positivt vinkla bilete av ﬂyging som bryt med
sentrale reglar, utan å gi korrigerande
kommentar? Eller har redaksjonen også
hatt ein snev av vertigo i tåkehavet? BSL
5.2.seier “ﬂy klar av sky”. Tåke er sky på
bakken, seier spalta.
Pål Erdal
Svar:
Forsidebilder skal være spesielle eller
skape stemninger. Det er ikke alltid bladet
klarer å leve opp til det, da det stadig er

Frode Halse

manko på potensielle forsidebilder. Forsidebildet til nr 1 har ﬂotte farger og gir en
god vinterstemning. På Sundvollen vinterstid er det vanlig at det ligger tåke “overalt” med unntak av landingsområdet (som
ikke er avbildet). Piloten på bildet foretok
innﬂyging og landing med god margin. Ja,
noe informasjon kunne kanskje ha blitt
skrevet i kolofonen, men redaksjonen tror
at leserne tar bildene i ”beste mening.” Og
det er faktisk ingen andre som har reagert
på bildene.
Vi velger å tro at de ikke vil forandre holdninger hos våre lesere. Miniumumskravet
til airmanship for å få utstedt ﬂybevis bør
være nok til at pilotene selv forstår at det
ikke er lurt å ﬂy inn i tåkeheimen.
Tine Krag,
redaktør Fri Flukt
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Snadder i butikken
Tekst: Roar Gaulen og Kjell Keogh

Nytt fra Boomcar
PAP stakk for tredje gang av med seieren
under paramotor-VM i fjor. Boomcar leverer nå en motor fra PAP på hele 29 HK.
Slureclutch og viftekjøling, 13.5 ltr. tank og
tørrvekt på kun 26 kg for det største buret
ink. sele!
Boomcar leverer også Paramania sin nybegynner / intermediate vinge Revolution.
Hastighet m. trimmere 34-48 km/t, topphastighet 58 km/t m. speedbar, lav takeoff- og
landingshastighet. God handling og meget lettstartet vinge! Fra Nac kommer det nå PPG
hjelmer med forsterker til VHF og inngang for f.eks MP3spiller i meget god kvalitet. PAP,
Paramania og Nac forhandles av Boomcar, www.boomcar.no.

Bright 3
Nå er den her. Gradients nye nybegynnerskjerm er ferdig og allerede DHV1 godkjent. Handling og ytelse er blitt enda betre
enn forgjengeren Bright Classic, samtidig
som skjermen er like lett å starte og lande
som før. Mao. en nybegynnerskjerm i toppklasse, som forventet fra Gradient. Heldigvis
har de ikke glemt Bright 3 nå når Gradients
skjermer har fått en ansikts-løftning. Også
Bright 3 har fått nye farger, og den frekke
tynne stripen på toppduken. Bright 3 kommer i 4 størrelser fra 60 til 130kg, og 5 frekke
fargekombinasjoner. Gradient forhandles
av paraglid.)air. Se www.paraglidair.com
eller www.gradient-wings.com for mer info.

Skyline Ride og Vertigo II
Ride er den nye selen fra Skyline som skal ta over Phase selen sin suksess. Meget
komfortabel sele laget for piloter som liker både ”morro ﬂyving” og XC ﬂyving. Ride har
et system som gjør det meget enkelt å komme inn i selen etter start, du bare vipper deg
inn siden sitteplaten også vipper.
Enkelt å bytte sittestilling, om du skrur termikk så setter du deg opp, på sklistrekket er
det bare å strekke ut beina og du ligger.
Skyline har også kommet med Vertigo II, det siste innen acro seler. Dette er selen for
seriøse freestyle piloter, og er utviklet sammen med store navn som Felix Rodriguez og
Antoine Boisselier. Skyline forhandles av FlybyFester, www.ﬂyby-fester.no.
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Pin-Lock karabiner
Charly har produsert en karabintype som
helt og holdent fjerner muligheten for tretthetsbrudd. Problemet med tradisjonelle
karabiner er at det i låsen er laget en glipe

Nr. 2 2006
Nyheter på lager?
Send tips og info om nye produkter til:
Kjell.Keogh@componentsoftware.no (HG) eller snadder@paramania.no (PG)
på 0,5-1,5mm. Denne glipen gir karabinen
mulighet til å bøye seg ca 1mm (og det gjør
den) hver gang man drar opp skjermen.
Dette er også det som har vært årsaken til
de karabinbrudd man har sett siste årene.
Denne nye typen karabiner har helt fjernet
denne muligheten for tretthetsbrudd.
Charlys Pin-Lock karabiner er stemplet
2500kg og er dermed også godkjent for
bruk på tandem. Charlys Pin-Lock karabiner
leveres av paraglid.)air, www.paraglidair.
com.

Blueye
Airwave Norge har fått agenturet på Blueye
solbriller. Australske Blueye har spesialisert
seg på å lage solbriller til ulike ekstremsporter. Felles for de alle er høy kvalitet
og gjennomtenkte løsninger som passer
sporten de er designet for. Airwave Norge
har tatt inn en rekke ulike modeller på lager.

Flytec 6005
Flytec 6005 er et helt nytt variometer frå
Flytec for de som ikke vil ha noe annet enn
et variometer! Med tre høydemålere, analog
og digital framvisning av stig/synk, temperaturmåler og et svært oversiktlig display
samt loggbok som lagrer de siste 50 turene,
er Flytec 6005 et perfekt valg for alle på jakt
etter eit reint variometer-instrument. Importeres av Airwave Norge, www.airwave.no.

Skyline har lansert en ny toppmodell sele
i Zero Drag serien - ZD Full Race. Den
nye sela har et nytt design med slankere
fot-seksjon, og helt nye aerodynamiske
løsninger for fallskjerm systemet med
langsgående fallskjermlomme. Skulderstropper og skulderseksjon er forbedret for
komfort og passform, og fotbeskyttelsen
kan nå enkelt byttes ved slitasje. Det gjort
mange andre små og store forbedringer i
samarbeid med verdens beste HG-piloter,
som gjør Zero Drag til markedets mest
avanserte og gjennomførte HG sele. Skyline forhandles av Norwegian Hanggliding,
http://www.ellefsen.net, tlf 93 22 06 88.

Airwave Ram-C
Ram-C er et konkurranseseletøy basert
på det svært gjenkjennelige Ram Raceseletøyet. Den svære aerodynamiske
”halen” gir piloten redusert motstand og
forbedrer glidetallet. Til forskjell frå Ram
Race har Ram-C pose over beina og en litt
mer liggende sittestilling. Importør: Airwave
Norge, www.airwave.no.

Scotch motorskjerm
Skywalk har utviklet en skjerm bare for
motorﬂyging. Scotch har jet-ﬂap som gjør
at man kan starte og lande med lavere hastighet, dvs sikrere og lettere start og landing. Raisere er utstyrt med speed-system.
Importør: Fly4ever, www.ﬂy4ever.no

Ny Skyline HG sele

Filmer
IHos Termikk&Rotor ﬁnnes det nå et stort
utvalg av DVD’er. Mange titler slik som Red
Bull X-alps, Never ending thermal etc.

Loki votter og jakker
Loki er et amerikansk selskap som lager
sportsklær med svært innovative løsninger.
Loki’s bekledning er i det øverste segmentet
i markedet, med topp kvalitet, kun de
beste materialer og unike løsninger. Noen
av disse løsningene passer svært godt
vårt behov for ﬂeksibilitet under svært varierende temperatur når vi ﬂyr. Loki jakkene
har faste integrerte votter som er gjemt i
armen når de ikke er i bruk, men kan tas
på over hender eller tynne hansker med et
kjapt håndgrep. Ingen fare for å miste de i
lufta, og aldri mer kalde hender i skybas.
Loki lager også løse votter med samme
geniale løsning for de som har god ﬂyjakke fra før. Loki forhandles av Norwegian
Hanggliding, http://www.ellefsen.net, tlf 93
22 06 88.
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Litt om starting…

Tekst: Jon Fjelldal

Det å forlate moder jord og ta av inn i luftens element, er like herlig hver gang. Har
du god skjermkontroll, er starten noe du virkelig gleder deg til, og du entrer luftas
opplevelser og utfordringer med god selvfølelse.
vei ut til en av sidene.
- Klassikeren: pilot på vei ut drar mye
brems, og setter seg for tidlig.
- Når starten har en avlastning kan det
være fare for å bli satt nedpå igjen her,
dersom man tok av før den. Eller at man
løper noen nye skritt og kanskje får et
front klapp.
- Tar av i for mye vind, løftes og ﬂyr ut
baklengs.
Sjekk forholdene
Ikke ta av med en gang. Stå ute på kanten en
stund med utstrakte håndﬂater og kjenn
på vinden. Retning og styrke? Laminær
eller termisk? Nok trøkk til å henge eller
skru seg opp? Er det liv i lia? Hvor i lia?
Hvor henger andre piloter og hvor detter de
igjennom? Prøv å visualiser vinden som
strømmer gjennom dalen og opp åsen.
Hvor blir det vindøkninger, løft og hvor blir
det le/turbulens?

Turen blir positivt ladet, når du har god
kontroll på startinga. Motsatt er det
selvfølgelig hvis starting og skjermkontroll
ikke sitter som det skal. Noen gruer seg
til starten og kaster seg ut, uten den store
kontrollen. - Puh, det gikk bra. Ikke like
klar til å møte luftas utfordringer nå.
Først noen vanlige feil
- Baklengs start, skjermen er på vei opp
og ser ok ut, men det ser ut som piloten
tenker ”nå eller aldri”, kaster seg rundt
og ut, uten oppbremsing eller retningskontroll.
- Ved start i lite vind, stopper piloten for
å kontrollere (både ved forlengs og
baklengs), og skjermen detter ned igjen.
- Feil starttidspunkt. Vinden kommer ikke
rett inn, er i ferd med å løye, eller er ikke
stabil.
- Manglene retningskontroll, piloten er på
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Valg av startsted
I lite vind er det lurt å legge ut skjermen
langt bak på start, sånn at du har litt plass
å løpe på, før du tar av. Motsatt i mye vind;
legg ut langt framme slik at du har plass
bak deg, og ikke står helt opp i trærne
(og risikerer å bruke ettermiddagen på å
plukke liner).
Legg skjermen strøkent ut. Skikkelig bue
og rett mot vinden. Vær nøye med linesjekken, så det ikke henger noen liner i
røtter eller steiner under skjermen. Dra litt
ekstra i bremselinene til slutt så ingen liner
henger her. Det er her de ﬂeste tar strømpa
på linene. Skulle du bomstarte, vær nøye
med utleggingen neste gang også.
Starttidspunkt
Kjenn på vinden. Er det rolig bør du vente
på mer vind, eller på en rolig periode hvis
det blåser mye. Følg med på vindpølser
og streamere, og vent til alle er ”enige”
om vindretningen, og ikke pulserer eller
slår for mye. Kjenn det samme i ansiktet.
Stabil rolig vind rett i mot.

Baklengsstart
Velg forlengs eller baklengsstart, etter hva
du føler du har best kontroll på. Baklengs
anbefales sterkt, så sant det er nok vind til
det. Du har kontroll under hele opptrekket,
og oppdager lettere knuter og feil.
Når du står klar, ﬁnn balansen midt i
skjermen, med alle A-linene like stramme
og celleåpningene like høyt i vinden. Du
”ser” fort her om en side kommer til å
komme først opp. Det kan være lurt å dra
opp skjermen en gang først, bare såvidt
klar av bakken, og legg den ned igjen
(slipp A-raiserene, dra brems og følg litt
etter), så ligger den strøkent, klart for start
og du får en rask linesjekk. Vingen har en
tendens til å rette seg opp mot vinden,
og er det mer sidevind en du trodde oppdager du det ofte når du drar opp skjermen. Dra skjermen bestemt opp, helt fra
”bunnen” av, med kroppen. Det er lov til
å dra litt i A-raiserene i begynnelsen for å
få litt fart i opptrekket, men resten av opptrekket skal skje med kroppen og strake
A-raisere. Det lønner seg å få skjermen litt
kjapt opp. Drar du for forsiktig opp, har
den lett for å dreie og du blir bare stående
og motstyre fra side til side. Et triks: Må
du korrigere, fungerer vektforskyvning
genialt. Vri deg mot den siden som er lavest,
og vingen retter seg opp. Dra opp, stopp
skjermen og ﬁnn balansen, og jevnt trykk
i skjermen. Stå gjerne her noen sekunder
eller mer og kontroller. Så snur du deg,
og slipper bremsene rolig opp mens du
akselererer ut. Ikke stress med å ta av.
Eller for å si det på en annen måte; ikke ta
av før du har kontroll. Legg deg frampå og
heng framlengs ut av selen på vei ut, klar
til å ta et par skritt til.
Velger du baklengs i lite vind, blir det vanskelig å stå stille å balansere skjermen.
Her må du slippe A, kontrollere, snu og
gampe utfor i en bevegelse, mens du hele
tiden beveger deg i fartsrettningen. Noen
stopper opp før eller mens de snur seg, og
da har skjermen lett for å dreie eller dette
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ned igjen. Det blir som med forlengsstart,
hold presset på framover hele tiden.
Start i mye vind eller i en sterk periode
kun hvis du vet hva du driver med og har
god kontroll. Ofte kan du bli løftet før du
får snudd deg og du ﬂyr ut baklengs. Her
er retningskontroll kritisk. Du må tenke og
kontrollere som ved baklengsstart.
Forlengsstart
Enda viktigere å legge skjermen strøkent
ut i en god bue rett mot vinden, og gjøre
en god linesjekk. Pass på å stå midt i
skjermen. Dra litt forsiktig i A-raserene, så
kjenner du om de strammer likt på hver
side. Ideelt er alle A–linene like stramme,
eller midtlinene er litt strammere. Da fylles
skjermen jevnt, eller midten av skjermen
først. Som alle husker fra kurset; dra
med kroppen, ikke med armene. Ta et
kontrollblikk opp på vidunderet, legg deg
frampå og akselerer ut med lange skritt.
Finn gjerne ett punkt ute i dalen som ligger
rett ut for ideell løpebane, og fokuser på
dette.

Avlastning
Mange starter har et parti med en kul, eller
hvor terrenget på en eller annen måte er
mindre bratt eller det er litt motbakke. Ikke
noe problem å forsere sånne hvis du tenker
over følgende: På vei over en avlastning
vil du miste litt fart, men ikke skjermen.
Hva skjer da? Jo skjermen ﬂyr fra deg og
frontklapper. Trikset her er å bremse opp
skjermen litt når du ser avlastningen komme
mot deg, slipp rolig opp og gi gass når du
er forbi. Dette er enda viktigere når du har
tatt av og så må springe noen skritt igjen
på vei ut. Brems opp skjermen like før du
er nedpå igjen, løp over, slipp rolig opp å
gi gass.
På vei ut
Dette husker alle fra kurset; ikke sett deg
for tidlig. Viktig viktig. Heng frampå til du
er godt ute, så svinger du deg tilbake,
opp med knærne og rett inn i selen i en
bevegelse.
Innflyving
C
M
Y
CM MY
Veldig vanlig å legge 8-talls innﬂyvinga

for nærme landingspunktet. Dette fører
til overﬂyving eller svinging nære bakken.
Legg innﬂyvinga i andre enden av jordet,
slik at du får en lang ﬁn ﬁnale mot landinga.
Kommer du litt for høyt inn, tar du et par ssvinger eller legger ører. Og som vi husker
fra kurset; tidlig ut av selen, og land på
beina.
Mye vind
Mye vind og paragliding hører ikke sammen. Sier værstasjonen noe særlig mer en
8 m/s, er det bedre å vente. 100-200 m
over start blåser det gjerne et par sekundmeter mer. Legg deg lenger ut jo mer det
blåser, her løfter det minst like bra og du
har litt sikkerhetsmargin bakover. GPS er
nyttig. Følg med på bakkefarten og gi deg
god tid. Ører og stirrup er tingen.
Lykke til!

CY CMY

K

Denne artikkelen er forkortet.

TLF: 46 66 03 61
e-post: andreas@fly4ever.no
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En tur til Fasterholt
Tekst og foto: Arne Hillestad

Det ﬁne er jo at lina da

Flyging i Danmark er mer enn
Løkken og kysthang. Prøv
opptrekkssenteret på Sjælland.

bare kan benyttes til
nytt opptrekk med en
gang da bilen bare løser ut og kjører tilbake

Når vi tenker på ﬂyging i Danmark

og

så tenker vi hovedsakelig på klippe-

kobler

på

den

enden som piloten har

ﬂyging på kysthang hvor vi kan koseﬂy

løst ut fra.

i laminær luft og være oppe så lenge vi
ønsker. Løkken er et besøksmål for mange

Skybas ligger på 600-

norske piloter hvert år. En liste viser at

1000 meter og boblene

det er registrert 50-60 faste ﬂysteder i

er der, men de er ikke

Danmark på alle vindretninger. Det ﬁnnes

så store eller kraftige.

26 klubber hvorav noen driver både hang-

Senteret. Men likevel med den

og paragliding, noen bare HG og noen bare

metoden

PG. Viktig at man kontakter Den danske

de

bruker

har man kapasitet til

unionen før man ﬂyr, se:

mange oppslep hver

http://www.danskdrageﬂyverunion.dk/

dag. Så ﬁnner du ikke
en boble første gangen

Opptrekksenter for HG og PG

får du ﬂere forsøk.

24. mars ﬁkk jeg anledning til å kombinere
dansk pilot med et besøk og forventninger

Spesielle
HG-kurs

til opptrekk på Fasterholt ﬂyvesenter. Tok

Danskene hadde bl.a.

båten nedover fredag og etter ﬁre timer

kjøpt

kjøring lørdag (brukte 3 timer hjem med en

Condor (HG) å kurse

henting av en ny vinge jeg kjøpte fra en

inn

WillsWing

raskere vei) kom jeg til Fasterholdt som lig-

med. Denne vingen er

ger midt på Sjælland i nærheten av byen

Utstyrslager. ment KUN til å skole

Brande og Byen Herning.

med, skal ikke soares med. Med 20,9 m2
Da jeg var der blåste det 14 ms i kasta

seil og en meget lav steilehastighet kan

Senteret

så noe ﬂyging ble det ikke. Men jeg ﬁkk

den ﬂys i PG-hastighet og den er stabil,

2Stedet inneholder en stor ﬂyplass, et sen-

sett på stedet og utstyret de bruker til alt

men likevel har den god handling. En yp-

terbygg og en garasje/lager/verksted byg-

fra oppslep av elever (både HG og PG) til

perlig vinge å kurse med.

ning (hangar). Det er jorder på alle kanter

konkurranser.

så utelanding vil ikke være noe problem.

Det ﬁnnes ikke så mange piloter i Danmark,

Bygningen innholder kontor og stor daglig-

Opptrekksmetoden

men det er noen meget ivrige piloter som

stue/kjøkken med alle fasiliteter og i andre

De bruker en line på 1000 meter som tres

jobber aktivt for å rekruttere nye medlem-

etasje er det tre soverom med totalt ti sen-

rundt et trinsehjul som festes i bakken i

mer. Med fem elever på HG i året tar det

ger. Området rundt hangaren er skjermet

den ene enden av ﬂyplassen. Bilen som

tid å vokse.

av noen trær og her er det ﬁnt å rigge vin-

benyttes til å trekke opp vingen kjører da

gene når det blåser. I kantene av dette om-

mot piloten som starter i en Dolly (HG) i den

Så om man skal nedover til Danmark, vil

rådet står det også mange gamle og enda

andre enden av plassen. PG løper i gang.

dette også være et spennende sted å be-

eldre campingvogner som benyttes av pi-

Bilen benytter et manometer som måler

søke både for PG- og HG- piloter. Husk å

lotene. Bygningen inneholder også to biler

belastningen på linen og sjåføren har her

ta kontakt med Den danske unionen før du

med 4-hjuls trekk samt en minibuss med

klare grenseregler for dette. Man kommer

skal ﬂy i Danmark.

14 seter.

opp til 3-500 meter med denne metoden.
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Pilot profil

En lidenskapelig
Tekst: Tine Krag

paragliderpilot
i luften og komme ned på landingen
etter ﬂygingen. Derfor har hun fått et
ganske spesielt forhold til Nepal. - Det
er en af de bedste og største oplevelser
jeg nogensinde har haft. Det smukke og
storslåede landskab og mange store
rovfugle gør stedet unikt, i følge Crandal.

At flyve med fugle
er tittelen på boken hennes, som kom ut
for tre år siden. Boken ble til fordi Aschehoug forlag kontaktet henne og lurte på
om hun ikke ville skrive en bok – og det
ville hun. På den tiden hadde hun 150
reisedager i året på grunn av paragliding,
så hun hadde nok av stoff til en bok om
ﬂyging. ”At ﬂyve med fugle” er Louises
fortelling om å oppfylle drømmen om å
ﬂy og om å mestre luftens element som
fuglene. Planene er nå klare til å oversette boken til engelsk.
Parahawking: Louise og Kanchee. Foto: Rajesh Bomjam

Fjorårets verdensmester
i pg, Louise Crandal, har
lagt opp, men elsker fortsatt å fly. Nå med Cossack
ved sin side.

Cossack er en to år gammel steppeørn fra
Skottland. Crandal trener opp Cossack
til å ﬂy sammen med henne. Etter ﬂere
måneders beinhard trening, oppfører den
seg nå som en hund hva lydighet angår.
Når Louise frister med litt kylling i luften,
lander den pent på hånden hennes. Da
den kom til Danmark var den en nervøs,
halvdårlig ﬂygende fugl, men nå har den
utviklet seg til å bli en ørn som stråler av
selvtillit. Cossack har fått stor oppmerksomhet, den har hatt hovedrollen både i
en dokumentar og i et forskningsprosjekt.
Louise Crandal prøver å forstå fuglens
mentalitet og ﬂyferdigheter.

Drivkraften
Fascinert av rovfugler
Erfaring fra trening av rovfugler ﬁkk
Louise Crandal i Nepal. Hun og en engelsk
falkoner jobbet i tre måneder med å trene
unge sorte glenter til å ﬂy sammen med
dem. Fuglene lærte å følge dem, ﬁnne
termikk, lande på hånden mens de var
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Louise har drevet med konkurranser over
hele verden siden 1995. Det er eventyr
kombinert med sport og vennskap som
har drevet henne. Og som hun sier selv:
”Konkurrencer er den perfekte grund til at
rejse verden rundt, opleve andre kulturer,
mødes med venner, ﬂy med de bedste
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piloter i verden og få gode og smukke timer
i luften.” Ved hjelp av sponsorer har hun
vært så heldig å ha muligheten til å delvis
leve av å ﬂy konkurranser.

Beste flysted
Hennes yndlingssted er Ceará i NordBrasil, der kan man ﬂy lange distanser fra
termikken starter til solen går ned. Hun
er spesielt betatt av lokalbefolkningen
og mener at hele området har en uvanlig
positiv energi som smitter over på en og
fortsatt varer etter at man har reist hjem.
Crandal har hatt mange fantastiske ﬂyturer
i dette området, og synes det er fabelaktig
å kunne ﬂy over 200 km og være seks-syv
timer i luften.

Flyging og reising hånd i hånd
Solskinn og hvite strender får ikke Crandal
til å reise. Hun reiser bare hvis hun har en
god grunn til det. Og ﬂyging er selvsagt
en veldig god grunn. Hun har sett enormt
mange steder på grunn av vingen sin, bl.a.
Kina, Korea, Mongolia, Australia, Brasil,
Venezuela og Sør-Afrika.

VM i akro i Norge
Voss blev nylig tildelt det andre FAI
Verdensmesterskapet i akrobatikk
for hangglider og paraglider i 2008.
Konkurransen vil bli gjennomført
med to helikoptere og to vinsjbåter.
Planleggingen er i gang og vi søker
ildsjeler som har lyst å bidra med
hjelp fram til konkurransen i 2008.
Møt opp på Veko i år og ta kontakt
med oss dersom du har lyst å bli
en del av teamet. Mere informasjon
ﬁnner du på
http://www.vertigo-voss.com
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Ferdig med konkurranser
Louise bestemte seg for å ikke lenger delta
i de store konkurransene etter VM i fjor. Jeg har opnået det jeg ville med konkurrencerne; jeg kan ﬂyve hvorhen jeg vil og
lade være med at lande eller falde ned
i utide, sier hun. Louise har vært med på
”konkurranse-kjøret” i ti år og trenger å
gjøre noe annet. Hun har en lang merittliste
å se tilbake på: vant VM-gull både i fjor og i
2001 (og uofﬁsiellt i 1999), bronsemedalje i
VM i 2003, tok sør-amerikansk distanserekord for kvinner i pg i 2003 (241 km) og ble
europeisk mester i 2002 og 2000.
Louise Crandal beskriver seg selv med
følgende tre ord: intuitiv, standhaftig og
passioneret. Nå er det ikke konkurransene
som opptar hennes lidenskap lenger, men
den fjærkledde ﬂykompisen, Cossack.

FORHANDLERE
SØKES
Til distrikter vi ikke er representert
søkes forhandlere. Helst aktiv
instruktør. Vi tilbyr gode
betingelser, og ett profesjonelt
miljø. Interesserte kan henvende
seg til tonny.karlsen@termikk.no.
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Konkurransesesong i

Australia 2006
Tekst og foto: Jon Gjerde

Konkurranser, kurs for båttauing og kjøkkenhjelp hos
Moyes, ga en variert og spennende tur til Australia.

Kom til Sydney 30. desember om kvelden.

Bogong Cup

Fikk se fyrverkeriet i Sydney Bay før jeg ﬁkk

Jeg har et mål å komme blant de 10 beste

Det er veldig hardt for Tove, som er ans-

haik til Bright, Victoria tidlig første nyttårs-

her, og er klar over, at i Bogong Cup er det

varlig for all hanggliding her. Nå dør det

dag. Tre karer i forsetet på Bill Moyes’ gamle

ganske ambisiøst. Mange gode piloter pleier

noen hver gang jeg reiser for å ﬂy konkur-

”utility car” uten aircondition. Tilfeldigvis

å ﬂy her, fra hele verden. Beste australier

ranse. Jeg får en stygg hoste og blir sen-

sommerens varmeste dag med 43 grader.

iår blir Steve Moyes på 6. plass. Jeg har

geliggende noen dager. Tror ikke jeg kan

Vi byttet på å kjøre og kom frem i god tid,

ﬂere dager blant de 10, men må nøye meg

ﬂy når første omgang skal begynne, men

men en front hindret oss fra å ﬂy. Vi slo oss

med 13. plass sammenlagt. Se Ozreport.

ﬁnner ut at med noen dispril og take it easy

til ved ”outdoor inn” camping og Caravan-

com for mer utførlige referater og tracks

tempo kan jeg gjøre et forsøk. Som vanlig

park. Trådløs nettverk, og landingen 300 m

fra hver dag. Etter at jeg en dag gir opp og

føler jeg meg mye bedre straks jeg kom-

borti vegen, elv å bade i og tyve min gange

ﬂyr til mål uten å ta siste vendepunkt blir

mer opp i mitt rette element. Suser inn

til Bright. Bright er en liten turistlandsby

Gerolf snurt og sier at jeg får låne vingen

som 4. rett bak Attila, Johnny og Gerolf. Er

som har alt, til og med eget bryggeri. Var

for å gi resultater, jeg må komme blant de

skikkelig dårlig hver morgen, men i luften

her til Bogong Cup startet 7. januar. Fikk

10. Etter det sliter jeg meg opp blant de 10

er alt ok. Ender opp som 7. sammenlagt.

ﬂøyet noen knallturer med vingen jeg leier

hver dag.

Kurs hos Moyes

av Gerolf Heinrich. Den har et spesiellt seil-

Sportavia International
Hanggliding Championship

Får være med Bill Moyes til Rylstone for å

seilet ble for stramt så han måtte trimme
den ned noe for å kunne skru termikk. Den

Dessverre omkommer en pilot dagen før

oppslep etter bil på Bills Airﬁeld, med litt

er litt stivere enn min vinge, men jeg liker

konkurransen, og stemningen er trykket.

forskjellige utløsermetoder. Tre Dragon-

den bedre og bedre etter noen hundre km.

Han mistet kontroll over vingen under

ﬂies ﬂyr forresten over oss fra Tocumwal.

Den er ribbet for carbon insert og carbon

oppslep og tumblet, vingen kollapser og

Vi bare forsyner de med bensin og mat. De

spiler, men hele vingerøret er carbon. Lett

nødskjermen kommer ikke skikkelig ut før

ﬂyr 12 timer og vi rekker akkurat frem før

å bære.

han treffer bakken. Han dør momentant.

solnedgang.

snitt som skulle gi godt glidetall og fart, men

16

kurse meg til båttauing på Voss. Det blir 14
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Oppvaskhjelp
Kinesisk nyttår hos Bill og Molly Moyes,
med 90 gjester til middag. Jeg har alltid
likt meg på kjøkkenet og trives godt som
oppvaskhjelp mens ca 25 kinesiske retter
trylles frem av en proff kokk, søsteren til
Steve og Molly. Fantastisk god mat som
serveres på langbord på fortauet, med
utsikt over Bronte Beach. Svære isbaljer
med øl og vin under bordene.

Manilla
Se egen artikkel på www.friﬂukt.no.
Haiket med Peter Aitkin fra Manilla til Lennox
Head. Fikk ﬂy diverse tandemvinger solo
og som passasjer.
Buss til Shaol Bay natt til lørdag. Bill Moyes
hadde pisket opp Rob og Don kl. 2.30 om

går best. Den første som får øye på et godt

morgenen for at alt skulle være klart for

tegn lenger fremme, slipper bøyla lenger

båttauing da jeg kom. Ikke verst innsats for

bak og drar fra, som igjen får alle andre til å

å hjelpe meg igang med båttauing på Voss.

knipe øynene sammen for å få øye på noe

Bør nok snakke godt om Moyesvinger en

som kan lokke til større fart enn allerede

stund etter dette. Om kvelden reiser vi

mye fortere enn beste glidetall.

til Rylstone igjen og søndag og mandag
morgen sleper Bill tandemen opp for syv

En annen gammel lærdom som ble

turer med meg som pilot. Simon, Don og

bekreftet, er at de som gjør det bra, nesten

Rob er passasjerer. Innimellom ﬂygingen

hver dag, er først i luften. Det tar som regel

monterer og demonterer vi to dragonﬂies.

en time å komme seg i god posisjon, noen

Vi rekker akkurat tilbake til Sydney så jeg

ganger mer, i tillegg til at en får en ide om

rekker ﬂyet tilbake til Norge.

hva dagen ligger an til å bli, og en kan legge
en plan om hvilken starttid en skal velge,

Oppsummering

og om en skal jobbe seg rundt startsirkelen

Målet denne gangen var å følge de beste

for å få en optimal posisjon (medvinds til

pilotene, og etterhvert klare og ﬂy som

første punkt). Noen ganger kan en jobbe

dem. Fikk så mye pepper for å ”følge” som

mot vinden for å komme i en boble som vil
drive inn i (eller ut av) startsirkelen akkurat

blir sett veldig ned på blant enkelte piloter
(Gerolf, Johnny, Dave) at det hele ble ube-

sving så følger de en annen som får bedre

når starten går, og da er det veldig greit å

hagelig. Følte meg presset til å ta sjanser

stig i yttersvingen. Straks løftet avtar, hviner

komme drivende i skybas med neste punkt

(ikke når det gjaldt sikkerhet) og gå foran.

det i VG snorer, farten økes gjennom siste

direkte medvinds, med skygate forut.

Men de beste opplevelsene var ikke å lede

svingen og vi er på glid i vifteform. Farten

an, selv om det kan gi egoet et kick.

justeres kontinuerlig etter hvor god linje

Blir du med til neste år???

og hvor optimistisk vi er. Det er spesiellt
Kuleste opplevelsene var de gangene

å kommunisere igjennom bøyleposisjon.

gaggle ﬂygingen fungerte perfekt, der en

Er du tøff i trynet, går bøyla bakover, er

gruppe gode piloter ﬂyr sammen i en boble

du mer på samarbeid, eller litt usikker, går

og alle er hyper-konsentrerte og fullstendig

bøyla bare litt bakover. Uansett går det

på hugget. Alle følger med hvor de andre

fort, og en kan hele tiden få en føling med

er og straks en pilots vario skriker og han

om linjene vi ﬂyr etter er bra. Hele feltet

banker til, så er de andre der og, og neste

kan bevege seg mer mot den siden som
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Mexico-noe for PP2?
Tekst: Brit Sørum - Foto: Knut Harald Hagen

Mexico-turen var ferien jeg lærte å skru, midt på vinteren.
Jeg følte meg trygg selv med bare PP2-erfaring.

Knut Harald sendte en sms i
oktober med spørsmål om jeg
ikke skulle slenge meg med til
Mexico…. Tenkte meg om i to
minutter og kom til at jo visst
skulle jeg slenge meg med.
Veldig uerfaren i PG-sporten,
men så det som en mulighet til
å reise til Mexico sammen med
artige og trivelige folk. Og det
midt på svarteste vinteren.
Kanskje skulle jeg få ﬂy også?
Mexico er kjent for hard termikk
og mange var nok skeptiske til at
jeg med min erfaring skulle dra.
Men Knut Harald ga seg ikke!
Etter å ha blitt utstyrt med en
”snill” vinge og forsikret min mor
om at jeg skulle ﬂy sakte og lavt,
dro jeg av gårde sammen med
noen av gutta fra Nidaros.
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Skurker i tegneserie

Guiding på radio

Reiselederne Ronny og Tonny på Termikk
& Rotor… høres ut som to skurker i en eller
annen tegneserie. Men det var de ikke. De
tok imot oss på ﬂyplassen i Mexico City,
blide og vennlige, og hadde lagt det ﬁnt til
rette for oss da vi ankom Valle de Bravo.
For øvrig en liten, men sjarmerende og
kanskje typisk mexikansk landsby.

Dagen etterpå skulle jeg prøve selv med
radiohjelp av Tonny. Det hadde sikkert
gått bra, men radioen sviktet så jeg måtte
greie meg som best jeg kunne. Og jeg
kom meg opp etter det jeg hadde lært av
Paul. En utrolig opplevelse. Dagene videre
ﬁkk jeg litt guiding på radio, noe som var
en god hjelp og støtte når lufta fyltes opp
av PG-piloter! Å ﬂy høyt og med mange
andre over og under seg må læres og er
en tilvenningssak.

Lærerik tandemtur
Klokken åtte første dag dro vi med ”de hvite
bussene” opp til Penon. Alle skulle bare
ta en ”kosetur” denne dagen.
Spent ja!! Der sto jeg på start
og skulle ut i den mexikanske
termikken... Jeg ﬂøy ut og skled
ned til Piano. WOW!!, tenkte jeg.
Jeg har starta, sklidd og landa i
Mexico! Jeg hadde da sunket,
ristet, steget, ristet og sunket
igjen. Det var vel de boblene
de snakker om, tenkte jeg, uten
at jeg hadde peiling på hva jeg
skulle gjøre med dem. Dagen
etterpå hadde Tonny ordnet
med en tandemtur med engelske Paul. Det ble en kjempeﬂott
opplevelse. Paul var ﬂink til å forklare hvor
en ﬁnner termikken og hvordan en skrur
den. Det ble en to-timers tur inn til Valle.
Når en er så uerfaren som jeg var, er en
tandemtur å anbefale – veldig lærerikt!

Vi venter på at vinden skal løye litt på La Torre.

Etter 2-3 dager ble jeg med opp på Torres
– ﬂystedet over byen. Her skal ingen få
meg utfor, var min første tanke. Med det
jeg så på som et stup rett nedfor starten,
syns jeg at dette ble da rent for meget.
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Men jeg måtte jo prøve; verden vil bedras,
tenkte jeg og stilte meg med ryggen til
stupet. Opp med vingen og ut på hanget.
For en følelse. Fin måte å sanke ﬂytid på.
Det var også utrolig at vi hver kveld kunne
planlegge ﬂyging dagen
etterpå.

skyer som kom sigende inn over Penon.
Men viktig og nyttig å høre på andres erfaringer. Flydagen ble avsluttet med en
samling hvor R&T tok en gjennomgang av
dagens små og store hendelser.

Det var ﬁnt og bli kjent med piloter som
var på så forskjellig nivå – det ble liksom
ikke gjort forskjell på om du var PP2 eller
konkurransepilot. Følte at alle var med og
tok vare på hverandre. Riktig artig var det
også at det gikk så bra med de norske pilotene under Monarca Open.

Fast landingsplass
Startet dagen med å ﬂy fra
Penon ned til Piano. Vi var en
gjeng som landet der hver dag
og ble etter hvert ganske godt
kjent.Vi syns jo det var artig når
de som skulle på tur bustet og
måtte lande på Piano – artig
med nye innslag. Bussen hentet
og kjørte oss til Tanka del Gaz
hvor vi spiste lunsj før vi avsluttet med hangtur på Torres.
Ronny og Tonny hadde daglig brieﬁng
med oss på start. De tok da opp vær-/
ﬂyforhold, praktisk ﬂyging og sikkerhet i
lufta. Vi uerfarne kunne bli litt skremt av
alt som kunne skje; selv trodde jeg at jeg
skulle hilse på St.Peter en dag hvor det var

leid med en Firebird Z-one (et forhold som
utviklet seg til noe mer enn en ferieﬂørt!)
Det ble noen innklapp, men vingen visste
selv hva den skulle gjøre!

Briﬁng ble holdt hver kveld etter solnedgang.

Respekt for ﬂyforholdene
Noen nødskjermkast hadde vi i den norske gruppa, men det gikk heldigvis bra
med alle. Konkluderte med at det er viktig
å ha respekt for ﬂyforholdene og å ha utstyr som er tilpasset den enkeltes ﬂyferdighet. Selv var jeg glad for at jeg hadde

Reiser en til Mexico med en viss grad av
ydmykhet og respekt for reiselederenes
råd og anbefalinger om når og hvordan en
bør ﬂy, er Mexico trygt også for mindre erfarne PP2 ere. Jeg lærte mye og ﬁkk timer
og turer i lufta jeg ikke ville fått i Norge i
januar. En stor takk til alle som var med
på turen og bidro til at det ble en så stor
opplevelse. Men største takken og klemmen skal Ronny og Tonny ha for et trygt
og profesjonelt opplegg. Jeg er tilbake i
Mexico januar 2007.
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Foto: Nikolas van Etten

Vinterﬂyging i Vikersund. Foto: Fredrik Jensen

Vingetippen krasjer borti en snøball som løser seg opp i lufta under takeoff. Se vingetippvirvelen ved høyre vingetipp.
Pilot: Bjørn Trygve Hammer. Foto: Bjørnar Trondsen
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Galleriet

Halvor Landsverk på start over Greolieres, Frankrike.
Foto: Jeanette Høyvik

Det brasilianske solteamet deltar i Acroaria i Italia. Foto: Eli Fjose

Andreas Olsson ved mål i Galdesand under Vågå Open 05.
Foto: Pia Fuhr Joakimsen

Heftig cumulusvekst i Gudbrandsdalen ikke langt unna Vågå.
Frode Graff som guide. Foto: Arne Kristian Boiesen

Brandstadkampen i påsken. Foto: Arne Kristian Boiesen
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Tromsø
Hang- og Paragliderklubb
Tekst: Trond Håvard Gamst, Jørgen Wang og Raymond Sebergsen

En voksende klubb, med meget
sosiale sjeler som ikke er redd
for å lage litt liv. En utsendt delegasjon ﬁkk Termikk og Rotor
til å sette ett krav om maks 2
nordlendinger pr. gruppe på sine
turer. Kom til Tromsø og opplev
vår utagerende atferd. Hvem vil
vel ikke ﬂy en tur i midnattssol
med utsikt over Nordens Paris?
6. april i år fylte Tromsø Hang- og Paragliderklubb 30 år. Vi er en svært sosial
gjeng med hang- og paragliderpiloter, som
har denne sporten mer som en livsstil enn
som en hobby. Hangglidere er det dessverre ikke så mange av, men det hender
at vi ser en… Mange bor i Tromsø, men vi
har medlemmer over det meste av fylket
da klubbene i Lyngen og innlandet ble innlemmet i THPK i 2005. Klubben hadde lav
aktivitet mot slutten av nittitallet men har
tatt seg opp igjen de siste årene. Sammenslåingen og jevn kursaktivitet de siste
årene har ført til at vi har passert over 100
medlemmer, derav 17 jenter.
Klubben vår er nå blitt så stor at det er vanskelig å kjenne igjen alle. Løftsonene kan
være trange, derfor har vi innført at PP2
skal ﬂy med streamer, slik at mer erfarne
piloter skal kunne ta hensyn til de med mindre erfaring.

Fra lave kystheng til høye fjell
Vi har ﬂysteder for enhver smak her i Troms.
Rundt Tromsø ﬁnner man alt fra lave kystheng til høye fjell, alt innenfor 20 minutters
kjøring. På innlandet ﬂyr man distanse,
mens man i Lyngen ﬁnner de kjente Lyngsalpene som frister med noen av de mest
monumentale og ﬂotteste fjellene i landet.
Etter ﬂyturen tar vi en frosta loggepils på
”klubbhuset”, Flyt. Etter at ekstremsportskafeen Flyt startet har det blitt til at det er
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Ramfjord. Foto: Lars Gimse

der vi samles. Enten for å se rykende fersk
ﬂygevideo mens vi spiser burger, eller for å
låne gratis møterom til medlemsmøter o.l.

at det er ﬂytid for dette stedet. Mislighold
vil føre til forbud mot å ﬂy innenfor kontrollsonen. Ring hvis du er i tvil (77 68 44 24).

Kontrolltårnet

Samarbeid med grunneiere

Vi har et kjempegodt forhold til kontrolltårnet
på ﬂyplassen. Noe av det mest negative jeg
kan huske å ha hørt er en gang de spurte
høﬂig om vi kunne vente noen minutter med
å ﬂy slik at de slapp å omdirigere en 737
som hadde fått innvilget visuell innﬂyging.
Dette er mest for at de skal slippe episoder
som Lars Gimse skisserer i sin loggbok fra
24/4-04: ”Prøvde meg på ca 550m denne
gangen, men det var heller ikke nok. Tilslutt kom jeg opp på 629m sammen med
ei ørn og en Braathens 737 som kom rett
mot meg i lav høyde og som svingte raskt
unna.”

I Tromsø er vi så heldige at vi slipper avgifter
og slikt for å kunne bruke våre ﬂysteder.
Grunneierlag og næringsliv rundt der vi
driver stiller seg positiv til sporten vår, og
gir oss lov til det meste bare vi avklarer det
med dem først, som for eksempel kunstgress på en av startene våre… Sa vi at alle
landets piloter kjører gratis på Fjellheisen
ved å vise frem gyldig medlemsskapsbevis?
Så til alle besøkende: Velkomne skal dere
være!

Vi har tre forskjellige områder innenfor kontrollsonen som er deﬁnert i samarbeid med
tårnet som våre ﬂysteder. Skal vi ﬂy her må
vi be om ﬂytid, og angi høyde. Kommer du
til ett ﬂysted skal du ikke under noen omstendigheter ta av før du er 100% sikker på

Flysteder
I Tromsø har vi en lett tilgjengelighet til ﬂere
av våre mest brukte ﬂysteder. Enten ved å
ta Fjellheisen opp på fjellet, eller bruke en
av de mange startene som ligger mindre
enn 10 min gange fra bilen.
Vi har fått erfare at været kan variere svært
mye på små avstander her i nord. En gang vi

Klubben vår

Distansetur fra Ramfjord med Breivikeidet rett frem. Foto: Lars Gimse

ringte for å forlenge ﬂytiden i Finnvikdalen,
kunne de i tårnet ikke tro at vi ﬂøy, da ﬂytraﬁkken var innstilt pga kraftig snøfall. Det
er 10 km i luftlinje dit! Da satt vi i sola og
så ﬂyene sirkle over hodene våre, mens de
ventet på brøytemannskapene…

Fjellheisen (V, NV, N, NØ)
Hvert år arrangerer vi Åpen Dag på Fjellheisen. Åpen Dag er et familiearrangement
som vi arrangerer sammen med Fjellheisen,
Tromsø Fallskjermklubb, Tromsø Kiteklubb
og Norsk Folkehjelp. Denne dagen er det
gratis heis, pølser, brus og is. Det arrangeres
aking, lassokasting og eventyrstund for de
små.

det ingen PP2 plass. PP2’ere kan ﬂy med
instruktør til stede – såfremt denne gir klarsignal til å ﬂy.

Skulsfjord (S)
Populært kalt ”Lilleløkken”. En liten hump i
fjæra på knappe 90 meter. På gode dager
kan man komme seg på fjellet bak, og kanskje bikke 1000 m. Kun på hang og sjøtermikk!

Olderdalen (S, SV)

Plassen for å skru termikk og ﬂy distanse.
Fjellrekke på 2,5 mil ned til Breivikeidet.
Mange prøver på sine første skikkelige distanser herfra.

Kommer du til vårsleppet, som regel siste
helga i april, vil du kunne få ﬂyturer helt
utenom det vanlige. Du ﬂyr i det ﬁneste
området i Norge. Her ﬂyr du på fjell som
stiger rett opp av havet og strekker seg til
over 1200 meter, med Lyngsalpene som
panoramautsikt! Starten ligger litt over 300
moh og du må gå for å komme dit, men det
er verdt hver en meter… Vil du vite mer, må
du komme å oppleve det selv!

Finnvikdalen (S, SV, V, NV)

Innlandet

Ramfjord (S, SØ)

Her har vi hovedsak to starter, en sørvendt
og en vestvendt. Det ﬂyes stort sett hang
her. 90% av all kursing foregår her.

Ersfjord (SØ, S)
Ett ﬂysted vi stort sett bruker på vinteren.
Alt av sørlige vinder, uten vest i, dreies rett
inn på ett lite hang. Når temperaturen kryper
nedover gradestokken opplever vi ett ukjent
fenomen for dere søringer, SJØTERMIKK.
Dette ﬂystedet har mange lokale forhold
som kan være vanskelig å lese, derfor er

Hit drar vi for å prøve oss på de store distanseturene. Området er stort, men oftest
brukt er startene på Rostafjellet og Andsfjellet.
Vi utfordrer Romsdalstindene paragliderklubb til å presentere klubben sin i neste
nummer av Fri Flukt.

Ersfjord. Foto: Lars Gimse

Faktaboks
Klubbnavn

Tromsø Hangog Paragliderklubb

Etablert

6. april 1976

Geograﬁsk område

Antall medlemmer

Tromsø, Lyngen
og Troms innland
109

Antall aktive (ﬂyr mer enn 10 t. per år) ca. 50
Menn

92

Kvinner

17

Lokale ﬂysteder (navn, moh, vindretn.)
Fjellheisen, 428, V,NV,N,NØ
Ersfjorden, 130, S,SØ
Finnvikdalen, 270/380, S,SV,V,NV
Skulsfjord, 90, S
Ramfjord, 315, SØ
Hjemmeside
Leder

www.thpk.no
Trond Håvard Gamst
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-kun fantasien
Tekst og foto: Camilla Haugsten

Hva er det? Forvokste sauer med sjiraffhals eller små, lyse, lodne kameler uten pukkel? Rundt meg
troner høye, majestetiske og vakre fjelltopper. Det planlagte landingsjordet er okkupert av noe jeg
aldri før har sett. Fasinasjonen over disse dyra opptar fokuset mitt der jeg lydløst nærmer meg fra
oven. Med landing i over tre tusen meters høyde går det fort ned. Skyggen min kommer meg så vidt
i forkjøpet og jeg skremmer bort en flokk med alpakkaer.

Peru er fjell.
Masse fjell. Det
mektige
Andes
strekker seg gjennom
hele Peru med Stillehavskysten på den ene
siden og Amazonas-jungelen
på den andre. Tilgjengeligheten
kan by på utfordringer, men er på ingen
måte uframkommelig. Og fra og med mai,
når regnet trekker seg tilbake, mangler det
slettes ikke på ﬂymuligheter.
Hotellhang på Marriott.

Til alle som lurer på om backpacking med
pg er en god idé: Det er helt klart noe av
det beste jeg har gjort! Jeg trengte litt påfyll
i hverdagen her hjemme og dro av gårde
med pg-sekken på ryggen og ryggsekken
på magen. Destinasjonen ble spontant
valgt, og jeg skulle bare være borte noen
uker, trodde jeg.

Den rette fellesnevner

Machu Picchu.
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I hovedstaden Lima ﬁnner man Perus
veletablerte piloter. Her er paragliding både
en levevei og en livsstil. Dette er piloter som
virkelig brenner for sporten, som hele tiden
foretar tøffe prioriteringer, som ofrer det
meste og som dermed nesten ikke driver
med noe annet.

Og slik var den gjengen jeg møtte. I
løpet av sekunder, som ild i tørt gress,
var jeg nærmest blitt kjendis. Jeg kom
fra andre siden av jorden med interesse
for deres erfaring. Kulturforskjeller ble
umiddelbart visket ut, og vennskap ble
etablert. Vi hadde en felles prioritering i
livet. Slik kom jeg inn i en unikt inkluderende verden. Alle hadde de en venn eller
en venn av en venn eller et familiemedlem
jeg bare måtte treffe. Det tok ikke lang tid
før jeg var invitert med på både det ene og
det andre.

Fra 0 til 4000 og høyere

Limas kysthang strekker seg langt og
øker i høyde i takt med skyskraperne og
hotellene med strandutsikt. Jeg har ikke
ofte vært på femstjernes hotell, så det å ﬂy
opp til suitene og synelig titte og vinke inn
gjennom vinduene var for meg simpelthen
kult. Hanget er stabilt og perfekt for ulike
øvelser, men i Peru er det både fjell, Inkaruiner, termikk og nye høyder som frister
nysgjerrigheten.
I fjellsportmekkaet Huaraz, drøye 400
kilometer nord for Lima, skulle det arrangeres ekstremsportfestival. Huaraz er omgitt
av Perus høyeste fjelltopper. År etter år
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setter grenser

Huascarán – Perus høyeste fjell 6768 moh.

reiser klatrere, tindebestigere, brevandrere
og eventyrere hit enten det er med gamle
eller nye målsetninger. For første gang var
også paraglidermiljøet invitert til å delta
på festivalen. En av konkurransene i den
peruanske pg-cupen 2005 ble dermed lagt
hit. Dette var i seg selv en stor opplevelse,
og jeg ﬁkk et lite innblikk i hvor innﬂøkt
paragliderpolitikk kan være. Én ting var
klart; ansiennitet er vel så viktig som
prestasjon når det gjelder plassering i
konkurransene. Uansett seier eller tap,
høyt eller lavt; gevinst ble det på alle der
vi ﬂøy foran Perus høyeste fjell, Huascarán
på 6768 meter.
Ganske umiddelbart ble vi også en gjeng
med piloter fra Sør-Afrika, New-Zealand,
Sveits, Argentina, Brasil, Peru og Norge
som sammen jaktet på uforglemmelige ﬂyopplevelser. Det kostet litt innsats. Jeg kan
love at pg-en ikke akkurat blir lettere når
høydemeter skal forseres på vei til både
mulige og umulige startområder på om
lag ﬁre tusen meters høyde. Og lavt oksygennivå melder seg heller ikke bare i form
av pustevansker, men også som vanvittig
melkesyre nærmest ved første skritt. Men,
vant gjorde vi på alle måter. Naturen var til
tider så fantastisk at jeg er litt usikker på

om den tilhørte denne verden. Adjektivene haglet. Og
erobringene kom de også. I
ærbødig giv akt ﬂøy vi til Andes mektigste fjell. Utsikten
var ubeskrivelig.

Du store alpakka

Akkurat som jeg undret meg
over hvordan inkaene og
Høyt i Andes nær en landing.
deres etterkommere kunne
leve og dyrke marken i den
bratte og utilgjengelige fjellsiden, kan jeg
hadde ”falt” ut. Og latteren kunne på nytt
tenke meg at de stilte seg tilsvarende unboble frem. Møtet med lokalbefolkningen
drende til meg og min virksomhet der jeg
var en vitamininnsprøytning mer enn noe
plutselig kunne beﬁnne meg i buskene samannet.
men med klesvasken deres. Som oftest ble
jeg møtt med en litt spent nysgjerrighet en
Inkaenes rike
nysgjerrighet overlatt til kroppsspråket å
En annen base for ﬂyving i Andes var
stille. Alt ble tatt og følt på. Det strålte av liv
kulturhovedstaden Cusco. Området har
i øyne og ansiktsutrykk. Jeg ble så opptatt
en påtakelig historisk stemning etter
av å iaktta denne gnisten at jeg ved ett tilfelle
det gamle Inka-imperiet der fantastiske
ikke så at det spennende røde nødskjermMachu Picchu er selve kronen. Men
håndtaket ble utforsket. Og ut datt noe
stadig dukker det opp nye funn, også av
skinnende og blendende hvitt. Jeg ble selv
mer arkeologisk betydning. Rett ved siden
litt redd. Fargen var for hvit og passet bare
av vår mest brukte take-off ble det for
ikke inn. Men det å se ansiktene foranbare to år siden oppdaget et stort område
dre seg til å bli så engstelig og så lei seg,
med ruiner fra svunnen tid som nå graves
førte til at jeg etter beste evne forsøkte å
fram og restaureres. Og det er ikke fritt,
unnskylde dette fremmedartede hvite som
da jeg ﬂøy langs fjellsidene hendte det at
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-kun fantasien setter grenser
tankene vandret, og jeg undret meg over
hvor neste funn av ekstrem viktig historisk
betydning ville beﬁnne seg. Jeg så overskriften helt tydelig for meg; ”Paragliderpilot
fant Inka-slott”.

høyere og bedre bare økte for hver tur.
Og her er det ikke uvanlig å ﬂy i over fem
tusen meters høyde. Og mens jeg som
regel landet nokså fort, ﬂøy andre videre.
Dette er eventyrernes og den dyktige distanseentusiastens mekka.
Jeg hadde stor respekt for ﬂyforholdene,
og dermed hendte det også at jeg måtte
gå tunge høydemeter ned fra fjellet. Da forbannet jeg glideren, men kunne
ikke annet enn å skamme meg og
begrave denne følelsen av selvmedlidenhet
etter hvert som jeg støtte på små koner og
barn som karet seg oppover. Mens jeg bar
på et leketøy, bar disse tunge sekker av
korn, poteter og andre grønnsaker.

Jeg har tilbrakt mange timer ventende
langs landeveien og har haikende reist mil
etter mil tilbake til sivilisasjonen. Gjerne tettpakket inni, oppå eller bakpå ulike kjøretøy
sammen med de samme fjellfolka. De med
sine produkter av jordas føde, jeg med min
UP Makalu 2.
Jeg elsket dette livet. Og jeg var nærmest
fanget i Andes’ magiske tiltrekningskraft i
godt og vel tre måneder. Jeg levde et eventyr, et eventyr som jeg nok alltid vil forsøke
å gjenoppleve og overgå. Det blir nok tur
igjen om ikke lenge.

Flyving fra Mirador Rachi.

Termikken her var vanskelig og jeg sleit
med å komme opp. Jeg ﬁkk noen ganger
følelsen av å være et ﬁskebein som i ett
øyeblikk sitter fast i halsen for deretter å bli harket opp og spyttet ut.
Flyforholdene var spennende og utrolig
lærerike, og selv korte turer var ganske så
arbeidskrevende. Til tross for den lett pirrende følelsen av å kunne oppdage nye
ruiner, så ønsket jeg jo helst å sveve høyt
over. Min motivasjon til å ﬂy mer, lengre,

Kysthang i Lima.
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Ungdomsuka 2006
(19.-25. juni) på Riksanlegget i Vågå.
HP- seksjonen har de siste årene prøvd å samle våre
yngste utøvere en uke på Riksanlegget i Vågå. Det skal vi
i år også.
I uke 25, 19.-25. juni,
prøver vi å samle HGog PG-ungdom på
Riksanlegget. Spesielle
priser for alle under 25
år gjelder denne uka.
Et
informasjonsbrev
blir sendt ut til alle som
melder seg på.
Om det en dag ikke blir
ﬂyging så prøver vi å
ﬁnne på noe spennende
sammen, man kan jo velge blant: juving, rafting, motorkross, klatring, huleutforskning, en tur til sommerskisenteret osv. Så meld deg på hos seksjonen på
mail vaga@nak.no.
Daglig leder denne uka er Hans Andersen som er lærer på Torshus folkehøyskole
og ansvarlig for linja Høyt og lavt (HG/PG og dykking). Om det er ledige plasser
er det selvfølgelig tillatt for andre å komme til senteret og ﬂy i Vågå.
Vi sees på eller over Rikssenteret i Vågå!

Til deg som vil
bidra med stoff til

Fri Flukt

Har du noe som du har lyst til
å dele med Fri Flukts lesere? Vi
inviterer alle til å bidra med artikler,
bilder, lesebrev, nyheter, vitser,
spørsmål og alt som kan gjøre
Fri Flukt til et enda bedre blad.

Grip pennen og
sett i gang!
Send ﬁler på mail til:
Fri.flukt@nak.no
Lagre gjerne teksten i Word eller
lignende og legg den som et
vedlegg i e-mailen. Du kan også
sende med bilder (JPEG) med
god kvalitet, ikke legg bildene i
Word dokumentet!
Tidsfrist for Fri Flukt nr. 3-2006

9. august!

Paraglid’air?
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Nå kommer CEN

En ny paragliderstandard er på trappene. CENstandarden er godkjent av de ﬂeste europeiske forbundene. DHV mister sitt monopol på sertiﬁsering.

Tekst og foto: Randi Eriksen

En arbeidsgruppe ble dannet 1997 for å
lage en ny paragliderstandard, som mål
om en unik standard. Arbeidsgruppen bestod av testpiloter, produsenter og representanter fra hang- og paragliderforbund
fra mange land. Alle europeiske forbund
unntatt Norge (HP/NLF), Danmark og Østerrike godkjente standarden i april 2005.
Standarden ble publisert august 2005.

CEN-sertiﬁsering med Alain Zoller
Rett etter St. Hillaire, september 2005, begynte snøballen virkelig å rulle for CEN. DHV
snakket med det sveitsiske hangglider- og
paragliderforbundet, SHV (FSVL), om å
starte sertiﬁsering med Alain Zoller. Alain
mente det ennå var noe usikkert i standarden og måtte tenke mere på prosessen
på starte CEN-sertiﬁseringen.
Alain Zoller ved Air Turquoise har jobbet
med DHV-sertiﬁsering av glidere i ni år
og AFNOR sertiﬁsering i seksten år. Han
har lang erfaring og en god bakgrunn for
å kunne starte med CEN. Testsenteret Air
Turquoise startet for alvor arbeidet i januar
2006, med Alain Zoller og Randi Eriksen
i spissen. Mye måtte på plass før selve
testingene: Studere standarden i detalj,
informasjon om situasjonen rundt CEN,
snakke med produsentene, utvikle testrapporten, nytt instrument for “load test”,
hjemmeside med mer.

Grundig testing
Underveis opplevde vi motarbeiding fra
DHV side, og mye tid og energi gikk til å
oppklare rykter og hva CEN egentlig vil
bety for produsenter og sluttbrukere. Det
er klart at DHV nå vil miste sitt monopol på
sertiﬁsering av glidere. Det er også slutt på
AFNOR-sertiﬁsering, men selvfølgelig vil
glidere som er sertiﬁsert av AFNOR være
gyldig så lenge disse glidere “lever”. CEN
erstatter AFNOR, men uten sammenligning. CEN ligner mere på DHV-sertiﬁseringen. Faktisk kan man se at DHV har vært
med i denne arbeidsgruppen på utvikling
av testene. Den største forskjellen mellom CEN og DHV er objektivitet. Med det
menes at alle øvelser/tester skal ﬁlmes fra
en bestemt vinkelen med kommentarer fra
testpilot over radio og at standarden må re-
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spekteres. Dette er også til hjelp for å kunne
studere eventuelle svakheter med glideren
eller hvis testpilot er usikker på gliderens
reaksjon under test. En annen stor forskjell
er hvordan testene blir utført, CEN-test er
mer presis enn DHV-test. Asymmetrisk
kollaps og spinntendens fungerer bedre
ved CEN-test enn DHV. Dokumentasjon er
viktig del for CEN-sertiﬁseringen, og bl.a.
er testrapporten bedre forklart av resultat
enn hva DHV-testrapport er. Man kan lete
etter fordeler og svakheter med både CEN
og DHV, men generelt er glidere testet med
CEN en bedre test enn DHV.

Mye ansvar for testsentrene
Den nye standarden er for alle, det betyr i
prinsippet at “alle” kan nå sertiﬁsere mhp
EN 926 (CEN). I praksis, er det annerledes.
Testsenter må bl.a. være villig til å ta ansvar
for at nye glidere er under alle krav, må ha
en del instrumenter til selve “ﬂight test” og
“load test” og system for testing av nødskjerm. De ﬂeste produsentene har selv
sagt at denne risikoen vil de ikke ta. Selvom Air Turquoise er godkjent testsenter
av SHV/FSVL og “norm instituttet” i Sveits,
vil Air Turquoise også bli sertiﬁsert av ISO.
ISO vil da sjekke at vi til enhver tid arbeider
etter standarden. (Den franske forbundet
vil starte testsenter det første halvåret i
2006.)

Produsenter på kurs

Frankrike og Italia tidlig ute
Ståa rundt CEN nå er at Franrike har bestemt at i 2007 skal paragliderskolene kun
kjøpe inn glidere med CEN- sertiﬁsering. I
2010 må alle glidere være av CEN-sertiﬁsering. Italia følger også etter. Det betyr for
produsentene, for å ikke miste markedet
i Frankrike og Italia, at de også må starte
med CEN-sertiﬁsering.
Air Turquoise er klar for å teste glidere etter
CEN-standard, og er også kalt EN 926-1/2.
I slutten av mars 2006, trente vi opp testpilotene fra GIN, FreeX, Jojo Wing, Aeros,
Sky Paraglider, til å utføre en CEN-test.
Paragliderprodusentene kan klargjøre glideren før de sender den til en testsenter
for sertiﬁsering, pga de kjenner innholdet
i EN926. Det skal nå litt til for at en glider
“feiler” i test, dermed blir penger spart for
produsent.
Sky Paraglider har skåret alle bånd for DHV.
De satser for fullt med CEN fra og med april
2006. Aeros vil også være en av de første
produsentene som tar i bruk CEN.

Flere produsenter har nå meldt sin interresse for å delta på kurs, og vi bestemte
oss for å holde nytt kurs første uken i mai.
Det første kurset i mars var en suksess, og
vi ﬁkk frem viktige synspunkter fra alle hold
som er nyttig i videre arbeid med CEN,
bl.a. at CEN er den riktige veien å gå for å
ha kun en standard å forholde seg til. Faktisk er det nyttig at produsentene kan sitte
sammen og diskutere om det “nye” som
kommer. Kurset er også nyttig for Air Turquoise for å bli kjent med hva produsentene mener og hva de trenger i fremtiden.

Mye info på hjemmesiden
Klassiﬁsering for CEN er A, B, C og D og
er beskrevet på vår hjemmeside, www.
cen.li. Vi trenger mere erfaring på CEN for
å kunne sammenligne med DHV-klassiﬁseringen, men stort sett kan man si at CEN
A er DHV 1, CEN B er DHV 1-2, CEN C er
DHV 2, CEN D er DHV 2-3. Hjemmesiden vil
også inneholde informasjon om CEN, sertiﬁserte glidere, testrapporter og senere vil
vi beskrive alle tester i tekst og bilde (foto
og video). Det skal bli lettere for sluttbruker
å vite hva en sertiﬁsering består av og hva
man kan lese ut av testrapportene.
- Målet vårt er å være så åpen som mulig
om vårt arbeid.
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Hei gamle Hangiès
og nyere
Kom og bli med til uformelt HG-treff i Køssen i
Østerrike fra og med 28. august til 2. september. Nå er
det 5 år siden hangliderpiloter fra Hordaland og Rogaland hadde forrige “Knokkeltreff” i Køssen. Det var en formidabel suksess og nå ønsker vi å gjenta dette. Det blir
ingen gravalvorlig konkurranse, men koseﬂyging og en
ﬁn anledning til å treffe gamle kjenninger og stifte nye
bekjentskaper. Vi ønsker både gamle og nye HG-piloter
hjertelig velkommen.

Litt om Køssen og området rundt:
Køssen er meget bra tilrettelagt for HG og PG. Det er gondolbane til toppen (ca. 800 m høydeforskjell) Det er to
store landinger: en rett ved heisen, og hovedlandingen
200 meter fra heisen. På hovedlandingen er “Fligerbar”
som eies av Sepp Himberger. Her er billig og god mat og
drikke. Startområdet er i tre startretninger og er problemfrie. Dersom været i Køssen er usikkert er det kun 3-4 timer
kjøring til sørsiden av alpene, med f.eks. Bassano. Vi kan
også ta dagsturer til Zillerthal hvor det er mange ﬂotte
ﬂysteder. Startområdene er vanligvis gressbakker og termikken er stor og snill. Reise og innkvartering arrangerer
dere selv.
Under er adresser og info Sepp er behjelpelig med å skaffe
overnatting og rabatt på heiskort.
Flugschule Kössen, Herrn Sepp Himberger
Tel. 0043/5375-6559 or 0043/664-3550118,
ﬂugschule@ﬂy-koessen.at Sepp Himberger: [sepp@ﬂykoessen.at]
Trenger du mer info kontakt:
Geir Wegger Mob.90087206
E-mail : g.wegger@online.no

Nytt fra KK-PG
Terminliste Norgescup
og NM 2006
Vi går en ny og spennende sesong i møte, og
her har du kalenderen for Norgescupen og
NM/Nordisk i distanse for 2006. Mange av de
faste stedene er med, nytt av året er Dimmelsvik i Hardanger. Norgesmesterskapet avholdes
sammen med Nordisk mesterskap og det er
Norge som organiserer dette i år. Valget falt
på Annecy i Frankrike nok en gang, her er det
mange som er godt kjent, og her er det meget
gode ﬂymuligheter for piloter på alle nivåer. Annecy er ett meget vakkert og ﬂysikkert sted. Bli
med, dette er årets happening for mange av
oss.
Norgescup:
ØRSTA
Fra 25.05 til 28.05
HVITTINGFOSS
Fra 03.06 til 05.06
VÅGÅ
Fra 08.06 til 11.06
HEMSEDAL
Fra 04.08 til 06.08
Norgesmesterskap/
Nordisk:
ANNECY
Fra 18.06 til 24.06

Kåre Brekke Mob.91358240
E-Mail : kbbrekk@online.no
Niilo Erdal Mob.90761488
E-mail : niie@statoil.com
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Sikre sider PG
Tekst: Olav Kant

DA er sesongen i full gang, og de første
rapportene har begynt å komme inn. Det
kom heldigvis ganske få rapporter etter
”utenlandsrushet” i januar, februar og
mars. Det betyr selvsagt ikke at det ikke
skjedde noe, så har du en hendelse som
kanskje skulle vært sendt inn, er det aldri
for sent. Og så vil jeg gjenta mitt vanlige
mantra, om å velge ﬂyforhold og utstyr
etter ditt kunnskaps- og ferdighetsnivå.
Tillat deg selv å være kresen på forholdene,
for det kommer alltid en ny mulighet til å
få seg en tur. Sterk vind vil alltid være den
store stygge ulven. Men den vårtermikken
som vi i skrivende stund har, pleier også
å sette noen piloter på bakken iløpet av
våren. Vær forsiktige!
Velg også utstyr etter ditt nivå. Vel så viktig
som å lese testrapportene på vingen du
har lyst på, er det å lese produsentens
anbefaling, og hvilken målgruppe vingen
er ment å treffe. Hvorfor stadig ﬂere helt
ferske elever velger å ﬂy DHV 1-2 vinger,
kan man spekulere i, men jeg tillater meg å
tro at de som selger utstyr har en del og si,
når de anbefaler vinge. I dag, kan man ha
en DHV 1 vinge lenge etter kurs, så hvorfor
ikke heller kjøpe en slik, som vil gi noe større
marginer dersom man får problemer.
Ha en fortsatt strålende vår, og vær
forsiktige!

Ny vinge, hard
landing
Piloterfaring
PP trinn: 3
Antall timer: 51
Antall turer: 181
Antall år: 3

Utstyr
Vinge: Moderne mellomstadie, Standard
godkjenning
Seletøy: Moderne, med dempende ryggbeskyttelse
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel
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Meteorologi

Meteorologi

Rolige, ﬁne forhold.

Vest vind, 6 m/s på start. Noen få regnbyger.
Litt sol innimellom.

Hendelsesforløp
Ikke beskrevet.

Pilotens vurdering av
hovedårsak til hendelsen
Innﬂygning med ny vinge som reagerer
kraftigere enn min gamle traktor => for
mye “bank” => kraftig pendel. Feilvurdering fra min side. Gikk kraftig i bakken i
bratt skråning ved landing.

Kommentar
Dessverre har ikke piloten beskrevet
hendelsesforløpet, men ut ifra dennes
vurdering av årsak kan vi likevel lese noe
informasjon. Piloten har skaffet seg ny vinge
og har ikke så mye erfaring med denne.
Piloten “handler” den nye vingen omtrent
som han/hun ville handlet sin gamle “traktor”. Denne vingen har vesentlig bedre
respons enn den gamle, samt at egendempingen er mye mer begrenset. Når piloten
så drar like hardt og lenge i styrelinene blir
pendlene mye større, og det virker som om
piloten blir “tatt på senga”. Mitt råd må bli
å venne seg gradvis til nytt utstyr, og prøve
ut handlingen i sikker høyde. Steget fra en
rolig elev/skolevinge til en relativt dynamisk
mellomstadievinge kan i dag være stort. Et
steg av gangen folkens, ikke for stort, og
gå alle trinnene.

Mye vind, hard
landing
Piloterfaring
PP trinn: 2
Antall timer: 14
Antall turer: 32
Antall år: 3

Hendelsesforløp
Flere hadde startet før meg. Det var god
vind, rett inn mot fjellet. Allikevel hadde de
andre problemer med å oppnå høyde. Jeg
startet sist, ventet litt fordi en regnbyge
muligens kunne komme mot start, men den
gikk forbi. Det var lite løft, så jeg svingte til
høyre og ﬂøy langs fjellet for å ﬁnne bedre
hang. Fjellkanten dreide mot høyre, så da
jeg kom til enden, var det antakelig parallell vind og ikke inn mot fjellet. Hadde jeg
husket å sette på fartsmåleren på GPSen
ville jeg lettere ha sett det. Jeg snudde og
ville ﬂy tilbake, men det var ingen oppdrift.
Det var så mye vind at jeg nesten ikke kom
noen steder, og mistet høyde. Prøvde å
dra stirrup, men mistet bare mer høyde.
Innså at jeg måtte nødlande og begynte å
ﬂy mot et jorde. Det var ikke så stort, men
stort nok. I enden av jordet, der vinden
kom fra, var det en skog. Jeg gjorde endel
8-tallsmanøvrer for å miste høyde. Gikk til
slutt inn for landing, men så at bakken kom
mot meg altfor fort. Mulig at jeg tok siste
svingen for sent, eller at skogen lagde en
vindgradient som ﬁkk vingen til å kollapse.
Er ikke sikker på det. Dro bremsene i
panikk, men det resulterte bare at jeg landet
på rompa og skadet ryggen.

Pilotens vurdering av
hovedårsak til hendelsen
Krasjlanding, ikke helt sikker på hvorfor.
Enten svingte jeg for nær bakken, eller så
var det vindgradient som ﬁkk vingen til å
kollapse like før landing.

Skader
En rygghvirvel i korsryggen ble knust. Måtte
ikke operere, og virvelen har grodd bra.

Utstyr

Kommentar

Vinge: DHV 1-2, enkel mellomstadie
Seletøy: Moderne, med dempende ryggbeskytter
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Halv

Det første som slår meg i denne rapporten
er beskrivelsen av meteorologien. 6 m/s
vind, med regnbyger i området og noe
sol, høres i mine ører ikke ut som forhold
for PP2’ere i det hele tatt. Rett og slett for
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ustabilt. Men piloten velger å ta av, og ﬂyr
mot høyre for å ﬁnne løft, der terrenget
dreier enda mer mot høyre og vinden drar
mer på langs med terrenget. Sannsynligvis
oppstår her en hjørneeffekt som ”parkerer”
vår pilot. Og når vi ”parkerer” så nærmer
vinden seg 10 m/s!! Piloten vil nødlande,
og ﬂyr mot et jorde med en skog på lesiden
(vindsiden). Denne skogen kan nok ha
generert turbulens som treffer vingen til
piloten og setter denne ut av spill. Det kan
som piloten beskriver også være en vindgradient, men denne kollapser ikke vingen
med mindre piloten ﬂyr med noe brems.
(Treffer vi en vindgradient, og ﬂyr uten
brems, vil vingen pitche framover og søke
fart.) Vi skulle gjerne hatt opplysninger om
vindstyrken i landingsområdet, for disse
regnbygene i området kan ha forårsaket
sterke vindøkninger. Men alt i alt, det var
neppe ﬂyforhold for en PP2’er med begrenset erfaring!

Pilotens vurdering av
hovedårsak til hendelsen
Innklapp etterfulgt av spinn som jeg ikke
kom ut av tidsnok.

Skader
Person: Stiv skulder og brystskade. Lettere skadet knær. (Vanskelig å gå de første
dagene.)
Utstyr: 6 hull i paraglideren. Linene ser okei
ut.

Kommentar

Piloterfaring

En “klassiker“! Som vi ser får piloten en
meget stor innklapp i relativ lav høyde, og
overkorrigerer sannsynligvis denne. Piloten anslår innklappet til 70-80%, og da
skal man ikke ﬂy med mye brems, eller
korrigere, før vingen raskt går i spinn. Det
ideelle ville nok vært å la vingen få dreie
og bygge opp fart og trykk, men høyde
og avstand til trærne er i dette tilfellet ikke
tilstrekkelig stor til at dette kan skje! Da er
det veldig lett for at det går sånn som her.
Å holde tilstrekkelig avstand til terrenget er
utrolig viktig, men det er ikke alltid så enkelt å vurdere hva som er sikker avstand
under termikkﬂyging.

PP trinn: 3
Antall timer: 36
Antall turer: 143
Antall år: 3

Flyging i
bølgeforhold

Utstyr

Piloterfaring

Vinge: Moderne DHV 1-2, mellomstadie
Seletøy: Moderne, med dempende ryggbeskyttelse
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel

PP trinn: 4
Antall timer: 120
Antall turer: 125
Antall år: 3

Meteorologi

Vinge: DHV 2, avansert mellomstadie
Seletøy: Ikke oppgitt
Nødskjerm: Ikke oppgitt
Hjelm: Hel

Innklapp og
spinn

Overskyet tidligere på dagen, men sola
hadde kommet frem nå. Vindstille. Termisk.

Hendelsesforløp
Hadde vært overskya ca to timer, før sola
kom frem igjen. Starta ca 15 min etter sola
hadde kommet frem. Fløy ut til høyre, og
det løfta. Snudde og skulle ﬂy tilbake i retning starten. Fløy ca 20 meter over, og 20
meter “ved siden av” tretoppene. Fikk ca
70-80% innklapp på yttersia som videre
gikk inn i en spinn, (kan selvfølgelig hende
at spinnen var et resultat av at jeg reagerte
på innklappet, men alt gikk så fort så jeg
husker ikke). Jeg spant i ca 5-10 sekunder
før jeg kræsja hardt i et tre.

Utstyr

Meteorologi
Ikke oppgitt, se hendelsesforløp.

Hendelsesforløp
Litt mye vind på start i dag 5-7 m/s. Fløy
meg en tur på ca 15 minutter før jeg topplanda. Tok av en gang til og ﬂøy en liten
stund, så at en annen pilot kom inn for
landing og la meg på vent litt lenger ut,
så han kunne lande i fred. Så at han var
kommet seg ned, og begynte innﬂyving
selv. Fikk et 50-70% innklapp på høyre
side, med følgende vridning, høyden var

20-30 meter, vingen stupte under meg
og jeg gikk i tilnærmet fritt fall til jeg lå på
bakken. Landet inni en annen vinge og ble
dragget oppover mot fjellstua ca 20 meter
før Geir Isaksen stopper vingen min. Årsak
til uhellet er trolig bølgevind som slo ned,
samtidig med mitt uhell ble piloten som
landet før meg dragget over stupet på
vestsiden av fjellheisen.

Pilotens vurdering av
hovedårsak til hendelsen
Bølgevind som slo ned.

Skader
Ingen på person, men en del skader på
vingen som ble truffet!

Kommentar
Nok et eksempel på bølgevind som slår
ned på et ﬂysted og lager vanskelige og farlige forhold. Omtrent samtidig med denne
hendelsen topplander en annen pilot, som
også får erfare denne vinden. Vinden får
tak i vingen hans og dragger ham over
hele startområdet, før den drar ham
utfor et stup på 20-30 meter. Han lander
heldigvis uskadd i dyp, løs snø. Rapporten
fra denne piloten var veldig lang og skrevet på engelsk, men vi har lyst til å oversette og forkorte den noe for publisering
på et senere tidspunkt. MEN, denne dagen
ble det fra lufta (og ikke fra startområdet)
observert bølgeskyer nedvinds fra startområdet, og det er mest sannsynlig at det
er bølgevind som slår ned og treffer disse
pilotene som var så uheldige å være i lufta,
eller stå innkroket på bakken da bølga slo
ned.
Lærdommen MÅ bli, nå som før… observeres det bølgeskyer i nærheten, og vinden
på start er noe kraftig, MÅ man utvise forsiktighet, kanskje la være å ﬂy, eller ﬂy ned
og lande selv om det ikke er bølgeskyer
like rundt startstedet, kan det være bølgeaktivitet i området. Paragliderne ﬂyr bare i
”gangfart” og er så utrolig sårbare for sterk
vind og turbulens. Jeg omtaler ”nesten” en
slik hendelse i hvert nummer av FF, men vi
fortsetter å velge å ﬂy i slike forhold! Og så
lenge vi velger å ﬂy i sterk vind og harde
forhold, vil vi ha hendelser!
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Sikre sider HG

Tekst: Arnﬁnn Markeng

Beinbrudd i
kursbakken
Kategori: Ulykke
Dato: 04.03.2006
Flysted: Bømoen, Voss. Kursbakke som
har blitt brukt til kursing av både PG og
HG i mange år. Bakken ligger sydvendt
i åpent landskap med muligheter for
progresjon fra 0 – 50 meter. Ved ﬂyging
fra toppen må elevene utføre litt svingøvelse for å ikke overﬂy landing. I venstre
ytterkant av landing går det en bekk i
lengderetningen. Denne er ca. 1 meter
bred og 0,5 meter dyp. Jeg vil anslå landingsområdet til å være ca. 80 meter bredt
og 100 meter langt. Det er store jorder på
begge sider av landing.
Erfaring: 16 turer
Personskade: Brudd i leggben
Utstyr: 4. gen. Tecma, Som var utstyrt
med store blåser på bottombar og miniski
i neseplata. Og knehengersele.
Skader på utstyr: Knekt oppreiser

Hendelsesforløp
Dette var elevens tredje kurshelg, og hans
16. tur i småbakke. Det var 4. tur denne
dagen. Avtalt ﬂyplan var at eleven like etter
start skulle foreta en svak sving til høyre
(ca. 20 grader). Deretter skulle han foreta
en sving til venstre (ca. 45 grader), med
påfølgende ﬁnale og landing. Det var også
avklart at med avvik i ﬂyplan kunne eleven
lande på jordene både øst og vest av planlagt landing.
Eleven hadde en ﬁn start. Holdt en litt lav ﬂyhastighet, som resulterte i dårlig svingreaksjon. Den første avtalte svingen til høyre
ble utført sent, og med mindre kursendring
enn avtalt. Etter dette øker eleven ﬂyhastigheten, og starter venstresving. På grunn
av økt ﬂyhastighet blir denne svingen mer
enn 45 grader. Dette avviket medfører at
eleven kom inn for høyt, nærmest på tvers
av landingsjordet, og ikke 45 grader som
planlagt. På grunn av høyde og ﬂyretning
hadde eleven muligheten til å lande på
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østre jordet. Eleven øker hastigheten for å
prøve å lande på avtalt jorde. Eleven ﬂater
ut langs bakken, men føler at hastigheten
har blitt så stor at det blir problemer med å
stoppe opp før bekken. På dette tidspunkt
har eleven stivnet, og glemmer å fullsteile
glideren i landingen. I stedet sklir han på
beina og ender i bekken. Nede i bekken
som er islagt sklir han og treffer kanten
hardt mot kneet. Senere på kvelden oppsøker han lege, og får bekreftet brudd i
leggbein. Resultat: tre skruer i kne og åtte
uker på krykker.

Kommentar
Det å være mentalt innstilt på å følge
en ﬂyplan kan være så dominerende i
underbevisstheten at vi forstår for sent at
planen må endres. Det nevnes at eleven
kunne ha landet på det østre jordet dersom
avgjørelsen hadde blitt tatt tidlig nok. Når
eleven velger å følge fastsatt plan og treffer en 1-meter bred bekk, vil jeg også anta
at han kunne ha skjøvet ut litt tidligere og
foretatt en kontrollert landing før bekken.

Ble hengende i
et tre
Kategori: Uhell
Dato: 12.02.2006
Flysted: Sundvollen
Flybevis: SP1
Erfaring: 3 turer
Personskade: Et par små skrubbsår i
ansiktet.
Utstyr: Wills Wing Falcon 2 170, Aeros
knehenger, 2003 og helhjelm
Skader på utstyr: Vingen er ennå ikke
fullstendig sjekket. Ingen synelig skader,
men mistanke om bulker på vingerøret
hvor vingen traff.
Forhold: Kaldt med inversjon. Tilnærmet
0-vind og stabilt.

Årsak
Instruktørs kommentarer og vurderinger:
Flyplanen ble lagt opp med avﬂyging og 360
over en gård og trær grensen mot et stort

islagt vann/landing. Denne innﬂygingen ble
valgt for å gi eleven bedre høydereferanse
i forhold til når innﬂygingen skulle begynne
enn om hun var over en ﬂat isﬂate. Vi har
tidligere hatt god erfaring med å la elevene
bruke vannkanten med trær som hjelp for
å bedømme høyde i innﬂygingen. Videre
var 360 svingene planlagt avsluttet i god
høyde og instruks til dette ble også gitt på
radio i god høyde. Alternativet hadde vært
å ﬂy av og ta innﬂying bare over isen på
vannet. Men med radiokommunikasjon ble
risikoen for at noe skulle gå galt vurdert
som minimal. Årsak til hendelsen: Stress
fra elev og ikke god nok kommunikasjon
mellom elev og instruktør før ﬂyging. Elevens kommentarer: Eleven følte at eleven
hang for høyt på ﬂyturen og ble stresset
av dette. Eleven hørte instruks på radio om
å strekke seg ut og trekke seg ned for å
komme lavere ned mot bottombaren, men
klarte ikke dette. Videre ble hun stresset av
kommentarene på radio. Hun enset ikke
eller misforstod beskjeden om å ﬂy ut mot
landing når denne ble gitt.

Hendelsesforløp
Elevens 3. høydetur. Før turen: På landing ble erfaring fra dagen før hvor eleven
ﬂøy sin andre høydetur gjennomgått. Da
reagerte eleven på radioinstrukser ved å
bytte om på høyre og venstre, det samme
skjedde på første høydetur. Dette førte til at
innﬂygingene ikke ble bra. Før ﬂyturen ble
ﬂyplan gjennomgått og gjentatt av eleven.
Turen omfattet utﬂyging og ﬂyging frem til
landingsområdet, 360 og ﬁrkantinnﬂyging.
Før utﬂyging ble det foretatt hangsjekk og
høyden virket riktig. Eleven hadde radio og
det var instruktør med radio på start og
landing. Turen: Eleven startet litt nølende,
men kom greit i lufta. Eleven ﬂøy deretter
med strake armer og i en oppreist stilling. Eleven ﬁkk da beskjed på radio om å
strekke ut beina og trekke seg ned til bottombaren, men klarte ikke dette. Deretter
tok instruktør på landing over guidingen.
Instrukser ble gitt om at eleven skulle ta en
360 sving og deretter ble det gitt beskjed
om å ta en til. Så ble det gitt klar beskjed
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om å ﬂy ut mot isen/landingen. Beskjeden
ble gjentatt. Eleven ﬂøy så to 360-svinger
til, før eleven kom lavt og kolliderte med et
høyt tre. Glideren traff antakelig treet litt ut
på høyre vinge, ble kastet rundt 90 grader
og ble hengende i treet ca 8 meter oppe.
(Rapporten er noe forkortet.)

Kommentar
Det er alltid vanskelig for instruktører når
elevene skal foreta de første høydeturene.
Det å plutselig beﬁnne seg ﬂere hundre
meter over bakken kan føre til at eleven
reagerer på en helt annen måte enn hva
som er forventet. Derfor er det viktig at man
benytter radio slik at det kan gis instruksjoner underveis. Sambandet må selvfølgelig
testes før start, og man bør gjøre eleven
forberedt på hvilke kommandoer som kan
komme og når de evt. kommer. Dette for
at eleven skal være oppmerksom på det
han/hun hører. Instruktøren bør formulere
seg slik at det brukes noen rosende ord
først, før det gis viktige beskjeder. Mest
for at eleven skal skjerpe sansene. Det er
ﬁnt at instruktøren lar høre fra seg, slik at
eleven vet at noen kan gripe inn dersom
noe gjøres helt feil. Men jeg mener at ﬂyplanen må være gjennomgått så grundig
på forhånd at vi ikke får en fjernstyring av
eleven via radio. Å bruke radio for mye kan
virke forstyrrende, og dersom eleven ikke
oppfatter hva som blir sagt, kan det virke
direkte ødeleggende på konsentrasjonen
og i verste fall føre til at eleven gjør helt
feil ting.
Jeg er helt enig i at det er fornuftig å bruke
trær i vannkanten som høydereferanse,
men jeg mener også at øvelsene med fordel
kunne vært utført på den andre siden av
trærne. Det vil si over isen. Da ville det ikke
vært så dramatisk dersom eleven ikke klarte
å rette opp igjen etter den siste svingen. På
denne turen følte eleven at opphenget ikke
var som det skulle, og mye av fokus var
rettet mot dette. Jeg har selv opplevd på
denne type seler at noe av tauet har hekter
seg fast over en søm på webbingen i starten slik at ﬂystillingen ble uvant høy. Ved å
henge for høyt får man en ukomfortabel
ﬂystilling og dårligere handling. Man får
ikke den kontakten med vingen som man
er vant med, og det kreves mer kraft for å
rette opp igjen en sving. Dette var elevens
tredje tur og en kombinasjon av uvant ﬂystilling og ”forstyrrende” radiobruk gjorde
at eleven stivnet i lufta. Det var en fordel at
vingen ble hengende fast i treet, fordi det
er ingen spøk å falle ned fra 8 meter.

Elev til landing i
8 m/s vind
Kategori: Ulykke
Dato: 25.02.2006
Flysted: Sundvollen
Flybevis: SP2
Erfaring: 6 mndr, 2 1/2 time og 15 turer.
Personskade: Kraftig forslått og forstuet
skulder med noen revne leddbånd i kragebensfeste på skuldersiden.
Utstyr: Wills Wing Sport 2 2006 Mod.,
WoodyWalley Cosmic 2006,
Skader på utstyr: Brukket vingetipprør,
revnet seil. Knekt oppreiser (VG siden) 3
bøyde spiler. Kanskje noe mer, men den
må demonteres først.
Forhold: På start var det skiftende mellom
ca 2-4 m/s nordlig retning (45 grader inn
på rampa). Klar himmel og jevn vind fra
nord på hanget. På landing var det sterk
vind - 8m/s og turbulent i fra nord med
termiske slipp.

Hendelsesforløp
Det var femte helgen på Sundvollen med
bare skliturer hittil. Men denne dagen var
det endelig vind og utsikter for første ﬂyging på hang. Det blåste 2-4 m/s fra nord
på start (klar himmel og ca 2 grader), fem
andre piloter kom seg i luften i løpet av en
times tid, deretter blåste det opp og vi ventet
for å se det hele an. Etter en halvtime løyet
det og ble ganske rolige forhold (2m/s). Jeg
ﬁkk en ﬁn start og det løftet godt, jeg ﬂøy
på hanget i 1,5t. Jeg var veldig bevisst på å
lande hvis jeg følte meg sliten, så jeg fokuserte på å slappe av i selen, jeg begynte å
bli litt kald på tærne og kjente det i skuldrene, så jeg ville ned (men jeg følte meg
ikke veldig sliten). Det tok en stund å ﬂy til
landing da det blåste ganske friskt og løftet
mye, så jeg hadde god høyde over landing. Jeg tok noen staller og 360-svinger og
begynte å nærme meg min vante høyde
for innﬂygning. Jeg husker at jeg var ekstra oppmerksom på å måle terrenget ved
å se ekstra ut til sidene siden jeg hadde
vært så høyt oppe. (Har en følelse at jeg
overdrev litt og mistet litt konsentrasjonen
pga dette?) Ved innﬂygning da jeg skulle
svinge til venstre for å begynne medvindslegget stallet jeg i sving og mistet mye
høyde, reagerte med å dra på fart og ﬁkk
en overraskende stor bakkefart i alt for lav
høyde. Fikk nok panikk i dette øyeblikk!
Etter dette svingte jeg venstre igjen for å

snu opp mot vinden (etter min bedømming
ca 10 meter over bakken)og overkorrigerte
kraftig og gikk inn i en spinn med venstre
vingetipp på god vei mot bakken, jeg skøyv
ut i reﬂeks og tok en full 360 før det smalt.
Jeg mistet ikke bevisstheten eller pusten,
men kjente godt at jeg landet med venstre
skulder og lå immobil en liten stund med
vingen over meg. Det var mange folk på
landing så hjelpen var der umiddelbart. Ble
kjørt på legevakta og ﬁkk tatt røntgen og
ﬁkk konstatert at det ikke var brudd men
noen rifter i senefestene.

Årsak
Sterk vind på landing, stallet i venstresving
på vei inn i medvindslegget. Mistet høyde
og kontrollen, ﬁkk opprettet ﬂyfart igjen og
svingte så venstre for å komme mot vinden,
overkorrigerte og ﬁkk storesvingen i relativt
stor høyde.(full 360) Feil bedømmelse av
høyde og fart i forhold til vindforhold (Det
hadde blåst opp kraftig siden befaring av
LZ).

Kommentar
Jeg kjenner ikke selv denne plassen godt
nok til å kunne si noe om den er spesielt
utsatt på visse vindretninger. Men en elev
med bare 15 turer bak seg var nok ikke
mentalt forberedt på hva som kunne vente
ham denne dagen. Men med bare 2-4 m/s
på start var det kanskje ikke så lett å forstå at det kunne øke til 8 m/s på landing
med termisk turbulens i tillegg. En mer
erfaren pilot ville forstått hva som hadde
ventet ham når han nærmet seg landing, og
kunne dermed tatt sine forholdsregler. Han
ville lagt merke til bevegelse på trær, ﬂagg,
røyk og lignende samtidig som han hadde
merket seg økt turbulens og redusert framdrift mot vinden. På bakgrunn av disse signalene ville han vært forberedt på mye vind
og turbulens på landing. Da hadde han nok
møtt vindgradienten med langt mer fart og
kanskje slakere svinger for å unngå å steile.
Og han ville forsøkt å unngå svinger i lav
høyde. I tillegg ville han plassert seg slik at
han ble minst mulig utsatt for mekanisk turbulens. Den termiske turbulensen er langt
vanskeligere å forutse. Hvis det ble landet
på isen til Steinsfjorden, så skulle det være
mulig å beregne god plass til innﬂyging og
landing. Bustete forhold krever mer plass.
Bruk den plassen som er til rådighet, og ta
heller sjansen på å måtte gå noen hundre
meter. Du har virkelig fått ilddåpen med
denne turen. Så veldig mye verre kommer
det nok ikke til å bli.
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Sikre sider HG
Krasjet under
topplanding
Kategori: Ulykke
Dato: 12.02.06
Flysted: Mala, Lanzarote
Flybevis: SP 5
Erfaring: 15 år, ca 300 timer og ca. 400
turer
Personskade: Brudd i 2. nakkevirvel.
Stabilisert med Halo-vest (metallstativ
skrudd i skallen) Regner med 3-4 mnd.
rekonvalesens, trolig ingen varige men.
Utstyr: Seedwings Merlin 148, Woody
Valley Tenax sele og Insider helhjelm
Skader på utstyr: Flere hull i LE. Bulker i
siderør. Brukket oppreiser. Antatt skrotes.
Hjelm: Knust, ansiktsbeskyttelse brukket
Sele: Skulderstropp kappet med kniv av
ambulansepersonell
Forhold: NØ vind ca 8 m/s, rett inn på
start. I følge vitner noe økende mot
landings-/ulykkestidspunktet. Rolig
termikk, skybas 600m.

Hendelsesforløp
Mala har forholdsvis ﬂatt og romslig
område for topplanding. Vind- og værforhold var bortimot perfekte. Vi hadde
vært på øya i ﬁre dager med dårlig vær, og
dette lå an til å bli eneste ﬂybare dag på
turen. Jeg planla å ﬂy ﬂere turer med topplanding, for å utnytte dagen maksimalt.
Jeg ﬂøy ﬂere turer på Mala høsten 2003, et
par med topplanding. Følte derfor at dette
var “piece of cake”. Fløy i knapt 3 timer
på hang og snill termikk, maks høyde 600
m (skybas) Fløy inne på fjellet, ute av sikt
for start-/topplandingsområdet, og hadde
ikke lagt planer for topplandingen. Kom
tilbake ca 300 m over start, og svidde av
høyden foran hanget. Endte litt lavere enn
planlagt, men vurderte det som OK for å
ﬂy inn til topplanding. Fløy inn crossvind/
medvind fra øst (sjøsiden) og svingte høyre
for å lande motvinds. Rettet opp svingen,
men byttet grep fra bottombar til oppreiser
før vingen var helt horisontal. I følge vitner,
førte grepskiftet til en pitch opp. Kombinasjonen bank (ikke ferdig opprettet) og
pitch, initierte en ny høyresving. Denne ble
trolig forsterket av vindgradienten: Høyeste
(venstre) vinge var i sterkere vind enn høyre.
Det er sannsynlig at høyre vinge stallet helt
ut, og jeg mistet all kontroll. Resultatet
var noe bortimot en medvinds vingover.
Traff bakken med høyre vingeforkant, og
hodet... Fikk raskt hjelp av andre piloter,
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og ambulanse ble tilkalt. Transportert til
hospitalet i Arrecife med helikopter. Følte
meg som en stor tosk, men en ganske
heldig tosk tross alt.

Årsak
Overvurdering av egne ferdigheter / erfaring, i forhold til hvor mye (lite) jeg har ﬂøyet
de siste år. Syv turer og 10,5 timer siste
år, nesten åtte mnd siden forrige tur, to år
siden siste topplanding. Direkte årsaker:
Dårlig planlagt innﬂyging. Svingte for lavt.
Flyttet bøylegrep for tidlig. Uoppmerksom
på ﬂyfart / pitch ved bytte av grep.

Kommentar
Summen av de forholdene piloten selv
nevner under ”Årsak” ga nok et økt
stressnivå som førte til at grepskiftet kom
noe tidligere enn hva det burde ha gjort.
Ved topplanding i mye vind er det helt
nødvendig at man bruker god hastighet.
Å foreta grepskifte mens man fortsatt har
mye fartspådrag fører som regel til at vingen
pitcher opp og begynner å vingle. Derfor er
jeg av den oppfatningen at man skal vente
til vingen har brukt opp det meste av overskuddshastigheten og er retningsstabil like
over bakken før man foretar grepskifte. Det
er lett å tenke seg at hvis vi bruker krefter
på styrebøyla, og slipper med den ene
hånden, vil vi bli dratt mot den hånden som
vi fortsatt holder på styrebøyla. Resultatet
er en brå rollbevegelse. Dette er selvfølgelig
noe som vingen reagerer på.

Turbulent etter
start
Kategori: Næruhell
Dato: 25.02.2006
Flysted: Sundvollen
Flybevis: SP 5
Erfaring: 8 år, 291 turer og 192 timer
Personskade: Ingen
Utstyr: Moyes Litespeed 5
Skader på utstyr: Ingen
Forhold: Kraftig vind fra N-NØ. Anslagsvis
mellom 6 og 8 m/s på start. Ute i lufta var
det ispedd termikk.

Årsak
Vinden stod rett inn på starten, pga at
denne er skjermet for N-NØ vind (NV start).
Fløy inn i mekanisk turbulens straks jeg var
i lufta, men var forberedt på dette. Fikk
først en vridning mot høyre (mot vinden)
overkorrigerte og ﬁkk sving mot venstre,

overkorrigerte igjen og ﬁkk ikke stoppet
svingen før jeg var på vei rett mot starten
igjen (storesving). Klarte å svinge ut igjen
fra terrenget men var veldig nære. Var rett
etter hendelsen usikker på om dette bare
skyldtes turbulens, men merket på første
delen av ﬂyturen at jeg overkorrigerte og
måtte ﬂy meg inn igjen på vingen. Mest
sannsynlig er næruhellet forårsaket av
overkorrigering på grunn av at det er
nesten seks måneder siden jeg ﬂøy denne
vingen sist. I tillegg har jeg ﬂydd en del
med ny skolevinge med veldig snill handling
i det siste og har derfor antakelig blitt litt
“miljøskadd”.

Hendelsesforløp
Vindstille til å begynne med, men det
blåste opp kraftig etter hvert, men skrått
fra N-NØ. Startet på naturstarten i mye
vind. Fikk skikkelig turbulens rett utenfor
starten, overkorrigerte og så plutselig rett
inn i brøytekanten under rampa. To armer
på venstre oppreiser og maks svingutslag
reddet meg akkurat - mer ﬂaks enn noe
annet. Har nok blitt litt miljøskadd av å ﬂy
så mye Falcon 2 i det siste. Har ikke ﬂydd
Litespeeden siden Tron-treff siste helgen i
august og var merkbart rusten. Resten av
ﬂyturen gikk bra, men det ble fort kjedelig å
stange i vinden så jeg gikk ned forholdsvis
raskt.

Kommentar
Det er langt mellom gode ﬂydager på
vinteren, så i ren desperasjon justerer vi
litt på kravene vi normalt setter til forholdene slik at vi får ﬂydd, og kanskje logget
en sjelden soaringtur. Dager med mye vind
velges ofte bort om sommeren da vi håper
på best mulig termikkforhold. Dessverre
har enkelte fått ødelagt hele ﬂysesongen
etter å ha ”prøvd seg” i kraftig vind på
vinteren eller tidlig på våren. Nå gikk det
heldigvis ikke så galt denne gangen, men
det var nære på. Det er sjelden at dager
med kraftig vind gir oss noen spesielt god
ﬂyopplevelse, så man bør tenke seg godt
om. Er det verdt risikoen?
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Ekstremsportveko
Ekstremsportveko er ei veke proppa med hårreisande spenning og masse moro
- det er ein leik med naturkreftene.
Program Hanggliding og Paragliding - Ekstremsportveko 2006
Dato

Aktivitet

Start

Slutt

Detaljar

Stad

Kva/For kven

Laurdag 24. juni

Paragliding

9:00

16:00

Noregscup i akro

Minigolfen

Konkurranse

Hanggliding

8:00

20:00

Opptrekskurs frå båt

Prestegardslandet

Kurs

Paragliding

9:00

18:00

Noregscup i akro

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

17:00

18:00

Informasjonsmøte for tryggleik- og akrokurs

Fleischer’s Hotel

Kurs

Hanggliding

8:00

18:00

Opptrekkskurs frå båt

Prestegardslandet

Kurs

Ofﬁsiell Opning

19:00

20:00

Opning av Ekstremsportveko 2006

Prestegardslandet

Oppvisning

Paragliding

10:00

15:00

Gratis prøvedag

Bømoen

Alle

Paragliding

10:00

20:00

Distansekonkurranse I

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

09:00

16:00

Tryggleikskurs I

Minigolfen

Kurs

Paragliding

09:00

16:00

Akrokurs I

Minigolfen

Kurs

Hanggliding

08:00

19:30

Speed Run

Prestegardslandet

Konkurranse

Paragliding

10:00

20:00

Distansekonkurranse II

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

09:00

16:00

Tryggleikskurs II

Minigolfen

Kurs

Paragliding

09:00

16:00

Akrokurs II

Minigolfen

Kurs

Hanggliding

08:00

19:30

Akrokurs

Prestegardslandet

Kurs

Paragliding

10:00

20:00

Distansekonkurranse III

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

09:00

16:00

Tryggleikskurs III

Minigolfen

Kurs

Paragliding

09:00

16:00

Akrokurs III

Minigolfen

Kurs

Paragliding

12:00

14:00

Presisjonslanding

Minigolfen

Konkurranse

Hanggliding

08:00

19:30

Akrokurs

Prestegardslandet

Kurs

Paragliding

07:00

09:30

Helikopter til Lønahorgi (frukost på toppen)

Bavallen

Utøvarar

Paragliding

10:00

20:00

Distansekonkurranse IV

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

17:00

21:00

Vertigo Voss I

Prestegardslandet

Konkurranse

Hanggliding

08:00

19:30

Vertigo Voss

Prestegardslandet

Konkurranse

Paragliding

07:00

09:30

Helikopter til Lønahorgi (reservedag)

Bavallen

Utøvarar

Paragliding

10:00

20:00

Distansekonkurranse V

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

11:00

14:30

Vertigo Voss II

Prestegardslandet

Konkurranse

Paragliding

16:30

20:00

Vertigo Voss III

Prestegardslandet

Konkurranse

Hanggliding

08:00

19:30

Vertigo V oss

Prestegardslandet

Konkurranse

Paragliding

10:00

16:00

Distansekonkurranse VI

Minigolfen

Konkurranse

Paragliding

10:30

14:00

Vertigo Voss IIII

Prestegardslandet

Konkurranse

Hanggliding

08:00

19:00

Vertigo Voss

Prestegardslandet

Konkurranse

Alle

Reservedag

TBA

Konkurransar

Alle

Ekstremsportveko 2006 på DVD

Minigolfen

Alle

Sundag 25. juni

Måndag 26. juni

Tysdag 27. juni

Onsdag 28. juni

Torsdag 29. juni

Fredag 30. juni

Laurdag 1. juli

Sundag 2. juli
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Informasjon fra HP-seksjonen
Tekst: Arne H. Hillestad,
fagsjef og daglig leder HP/NLF

Hei igjen
Når dette skrives
er jeg travelt
opptatt
med
forberedelser til
å åpne riksanlegget og arrangere PÅSKEtreff. Senteret
har sovet i hele
vinter og det tar
noen dager å få
det opp å gå igjen. Senteret må oppvarmes, vann og kloakk skal ﬁkses igjen, båt
og busser skal sjekkes og alt skal vaskes.
Alene bruker jeg 3-4 dager på dette. Senteret er fullbooket til treffet og de årene vi
har hatt påsketreff har det alltid vært mye
ﬁn ﬂyging.
Registerer at våryre piloter er ute og lufter
vingene sine og små XC turer og vårtermikk
blir logga på loggboka. Her er noen nyheter
som kanskje vil vekke din interesse:

Fornying av lisens 1.4.2006
Flyr du ulovlig? Ta en titt på din lisens (ikke
ditt medlemskort) og sjekk når det går/gikk
ut. Husk at din forsikring gjelder ikke hvis
noen av dine papirer ikke er i orden. Mer
info et annet sted i bladet.

Ledermøtet 2006
Ledermøtet 18. mars ble utsatt. Interessen
for møtet var laber og det ble besluttet å
utsette møtet til 21. og 22. oktober. Møtet
blir avholdt på Rica Gardermoen hotell.
Klubbenes daglige og faglige ledere er innbudt og det blir et variert program og mulighet for meningsutvekslinger og sosialt
samvær. Vi prøver også å få tak i en ”legende” i sporten til å komme og prate litt.
Møtet kombineres med faglig ledermøte.
Informasjon og innbydelser blir sendt ut til
klubbene og til faglig leder i alle klubber.

Klubbtur eller kurstur til
Riksanlegget 2006
Seksjonen har ikke mannskap til å bemanne
Riksanlegget hele sesongen. Etter påsketreffet er det ledig til å leies ut 4-5 helger.
I slutten av august og i september er det
også ledige helger. Planlegg en klubbtur

36

på en av disse helgene. Eller ta med klubbens kurs for å gi dem ﬁne turer på et nytt
sted. En i klubben (eller leder av kurset)
står som ansvarlig og man får tilgang til
senter og minibuss. Ingen betjening, man
ordner seg selv. Senteret skal vaskes etter bruk slik at neste klubb som kommer
ﬁnner det i orden. Liste over ledige helger
og hvilke klubber som har booka, og når,
legges ut på våre hjemmesider eller du får
vite det ved å ta kontakt med seksjonen.
Ta også kontakt om du lurer på noe. BRUK
riksanlegget, det er ”litt ditt” også!

I-seminar
Det var satt opp 2 instruktørseminarer i
2006. Et på Værnes 18. og 19. februar og
et i Vågå 16. og 17. september. Vi hadde et
ﬁnt seminar på Værnes med 15 deltakere.
Det er mange som må fornye i år og også
mange som må delta for å fortsatt kunne
være tandeminstruktør så det kan bli fullt
på seminaret i Vågå. Seksjonen tar imot
skriftlige påmeldinger. Dette er siste året
som instruktørene selv kan melde seg på,
den jobben blir fra 2007 overlatt til klubbens faglige leder som er klubbens utdanningsansvarlige. Faglig lederjobben er å ha
ansvar for utdanningen, se at klubben har
gode og oppdaterte instruktører og at det
utdannes nye.

Instruktørkurs
29. og 30. september og 1. oktober
avholdes det et instruktørkurs i Vågå. Krav
til å bli instruktør: Må være over 18 år, må
ha ﬂydd i minst 2 år fra man ﬁkk SP/PP 2,
inneha SP/PP 3 eller høyere, inneha hjelpeinstruktørlisens og være anbefalt av og
påmeldt kurset av klubbens faglige leder.
Hvis man da består dette kurset så er man
utdannet instruktør. Derfra kan man gå videre for å kunne instruere også i spesielle
utsjekker som: tandem, sikkerhetskurs,
akro, oppslep/opptrekk osv. Alle regler for
dette ﬁnnes i vår håndbok kapittel 10.

Regulering av sporten
Myndighetene prøver igjen å regulere vår
virksomhet. Nå er det EASA som har kommet med et utspill. De har laget et dokument som kalles ”MDM.032” som er ment

å regulere all luftsport i Europa. I Annex II
står i dag HG og PG som hvis dette blir resultatet ikke vil bli sentralt regulert, men at
hvert enkelt land tar seg av dette. For HP/
NLF er det vår representant til EHPU (Europeiske Hang og Paragliderunionen www.
EHPU.org ) og EHPU styrer dette.

Ny BSL D 4-7
Hørt det før? Helt siden jeg begynte her i
2002 har seksjonen blitt lovet en ny BSL
(Bestemmelse for Sivil Luftfart) av Luftfartstilsynet. Og det har blitt med løftene selv
om vi i 2004 ﬁkk et forslag til gjennomlesning. I et dokument som nå er undertegnet
både av NLF og av LT står tidsplanen for
når reglene for HP skal være klare og det er
i september 2006. Vi vet ikke helt hva som
venter oss og vi har det bra med den mer
enn 10 år gamle BSLen som vi forholder
oss til i dag. Når ny BSL kommer må faglig
ledergruppe / regelverk gå gjennom hele
håndboka og sjekke om det er noe i strid
med den nye bestemmelsen. Dette kan
i verste fall gjøre noen av våre aktiviteter
strengere. Men HP-seksjonens mål er hele
tiden å holde HG- og PG-sporten så fri som
mulig, og at det skal være HP/NLF og ikke
LT som setter opp regler og retningslinjer.

VM i Akroﬂyging for HG og PG går i
2006 i Villeneuve og i 2008 på Voss!

Ja, HP/NLF er tildelt verdensmesterskapet
i 2008 og Vossaklubben ønsker å stå som
arrangør. Vi er stolte over å ha fått dette til.
Det er Jan Nielsen som har ledet arbeidet
så langt og han presenterte også klubbens
planer på årsmøte i CIVL i februar. Gratulerer til Vossaklubben. For å få en forsmak
vil det første VM i Akro med HG og med
PG bli avholdt i Villeneuve i Sveits 18.-27.
august 2006. Flere norske piloter vil delta.
Lykke til og ﬂy sikkert!

Hva skjer av aktiviteter denne
sesongen?
For å ﬁnne ut av dette prøver seksjonen å
holde en oppdatert liste på våre hjemmesider http://hp.nlf.no. Både konkurranser,
treff og noen kurser er med der. Stikk
nnom og du kan også abonnere på oppdateringer her om du har logget deg inn.
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HP/NLFs kontor ﬂytter til Vågå
store deler av sesongen

Hvem kan kontaktes i HP/NLF:

Fra 22. mai ﬂyttes kontoret til Riksanlegget
i Vågå. Arne Hillestad som er daglig leder
og fagsjef i HP/NLF vil da kombinere sin
vanlige jobb med driften av riksanlegget.
Arne er også instruktør i både HG og PG
slik at det vil være noen der som kan sjekke
ut nye piloter. Man kan også ta teoriprøver
og noen spesielle utsjekker mens man er
der på besøk.

Sekretariatet
HP/NLFs virksomhet ivaretas på daglig basis
av sekretariatet. I tillegg kjøper seksjonens sekretariat tjenester av NLF/NAKs fellessekretariat.
Spesielt gjelder dette regnskapstjenester samt
tjenester knyttet til medlems- og sertiﬁkatregisteret.

Riksanlegget i 2006
Vi prøver alltid å videreutvikle riksanlegget
selv om vi ikke har så mye midler til dette.
Men noe blir forandret og nye ting kommer til så det vil alltid være forandringer fra
året før. Før 2006 sesongen har vi anskaffet bl.a. en 9 m2 Kite som man kan låne.
Vi vil også prøve å ha utlånsutstyr (HG og
PG) på senteret hele sesongen. Vi har tatt
ut midterste sikkerhetsbelte på Toyotaen
og når det ikke er lov å ha passasjerer der
er bussen registrert om til personbil slik
at alle med vanlig sertiﬁkat kan kjøre den.
Setekapasiteten er altså ikke forandret. Utfyllingen av masse mot Vågå er snart ferdig. Her vil det bli nye parkeringsplasser og
planen er at vi her også skal sette opp 3
campinghytter for å utvide kapasiteten på
overnatting og at gjestene kan velge om
de vil ha litt mer privatliv. Vi anskaffet i fjor
en PS2 som man kan låne. Noen nye spill
er det også, og vi tar med takk imot spill
du ikke bruker lenger slik at dette tilbudet
skal bli bedre. Vi har kjøpt inn en prosjektor som kan benyttes. Dette gir muligheter
for de som ønsker å vise frem sine DVDer
eller ﬁlmer på PC å dele dette med mange.
Vi har anskaffet ﬂere nye DVDer som kan
lånes ut. En ny årgang av ﬂere kjente
HG/PG magasiner vil stå i hyllene. For de
som liker litt konkurranse på kveldene har
vi kjøpt inn en elektronisk dartskive og
mange piler. 13 spill med opp til 8 spillere.
Nye ting vil bli vurdert hele tiden og det er
veldig avhengig at våre medlemmer kommer til riksanlegget og bor der mens de ﬂyr
slik at senteret kan ha en sunn økonomi.
Velkommen til senteret!

Postadresse:
HP/NLF, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo.
Besøksadresse:
Rådhusgaten 5B, Oslo.
Telefon: 23 01 04 80, telefaks: 23 01 04 51, epost: hp.nlf@nak.no
HP-seksjonen er bemannet i kontortiden og
her treffer du Arne H. Hillestad som jobber
med arbeidet fordelt på daglig ledelse og faglig
ledelse av seksjonen.
E-post: arne.hillestad@nak.no, tlf i kontortiden:
23 01 04 80 / 90 86 75 60.
Medlemsservice: Inger Aslaksen,
inger.alaksen@nak.no tlf 23 01 04 52.
HP/NLFs styre - 2005-2007
Det valgte styret tar de politiske beslutningene
i HP-seksjonen. Her er listen over de som sitter
i styret:
Leder:
Knut Kåstad Nygard, Hegglia 23D, 4622
Kristiansand S, knut.nygard@doorway.no,
mob 41 53 17 54, priv 38 08 44 04
Nestleder:
Christer Bonde, President Harbitzgate 1, 0259
Oslo, christer.bonde@barwil.com,
mob 90 56 80 47, priv 22 44 43 04
Medlemmer:
Øyvind Ellefsen, Deichmannsgate 11, 0178 Oslo,
oyvind@ellefsen.net, mob 93 22 06 88
Øystein Krag, Nedre Gunnaråsen 17, 3475
Sætre,oystein.krag@4tech.no, mob 95 13 56 46
Varamedlem 1:
Sue Penty, spenty@online.no, mob 97 96 65 88
Varamedlem 2:
Fredrik Jensen, fredriaj@ulrik.uio.no,
mob 97 77 24 42

Faglig ledelse:
Fagsjefen er ansatt i 50% stilling og tar seg av;
lover og regler, sikkerhet og utdanning.
HP/NLFs faglige ledelse (faglig ledergruppe)
Fagsjef:
Arne H. Hillestad
arne.hillestad@nak.no,
tlf 23 01 04 80 / 90 86 75 60
Faglig ledergruppe:
Bjørn Hammer
bjorn@strategy-consulting.no, mob 93 20 96 68
Olav Kant
olav.kant@hpgk.no, mob 95 70 28 60
Kjell Christian Krane
kj-kra@online.no, mob 90 64 66 62
Fagkomité
Ansvar for regelverk:
Bjørn Hammer
bjorn@strategy-consulting.no, mob 93 20 96 68
Ansvar for operasjon/sikkerhet:
Olav Kant
olav.kant@hpgk.no, mob 95 70 28 60
Ansvar for utdanning:
Kjell Christian Krane
kj-kra@online.no, mob 90 64 66 62
Konkurransekomité
Hanggliding
Leder:
Øyvind Ellefsen
oyvind@ellefsen.net, mob 93 22 06 88
Paragliding
Leder:
Tonny Karlsen
tonny.karlsen@termikk.no, mob 90 06 48 02
KK akroflyging med HG
Leder:
Jon Gjerde
jon.gjerde@broadpark.no, mob 90 20 98 13
KK akroflyging med PG
Leder:
Pål Rognøy
pal@downteam.com, mob 90 11 24 14
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Informasjon fra HP-seksjonen
Vi blir flere og bra er det!
HP seksjonen har de siste årene hatt en jevn økning i
antall medlemmer. Men det er egentlig mer interessant
å se antall gyldige lisenser. Tallene under viser utviklingen de siste årene. I 2005 hadde vi en markert økning
i antall PG lisenser. Til og med antall HG lisenser gikk
opp sammenliknet med året før.

Antall medlemmer som betaler medlemskap
• Årstall
• Antall

2005
2383

2004
2329

2003
2287

2002
2165

Antall hang og paragliderpiloter med gyldig lisens i Europa:
• Totalt
• Antall PG:
• Antall HG:

ca. 115 000
ca. 92 000
ca. 23 000

Gyldige PG lisenser i Norge
• Årstall
• Antall

2005
1380

2004
1229

2003
1239

2002
1068

HG-utstyr

Gyldige HG lisenser i Norge:
• Årstall
• Antall

2005
331

2004
313

2003
369

2002
333

Vi kurser over 400 personer hvert år. Vi må her rette en takk til alle våre instruktører som
frivillig bruker sin dyrebare tid til å lære andre opp i den fantastiske sporten vår.
• Oversikt:
2003
• Ant kurs totalt. 81

2004
69

2005
78

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004
14
2004
55
2004
323
2004
59
2004
264

2005
11
2005
67
2005
422
2005
46
2005
376

HG:
Ant. kurs
PG:
Ant. Kurs
Elever totalt:
Ant.
HG:
Ant. elever
PG:
Ant. elever

2003
12
2003
69
2003
426
2003
50
2003
376

Seksjonen ønsker våre medlemmer og klubber lykke til med sesongen. Klarer vi å øke like
mye i 2006?
Hilsen Arne H
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Torget
Bautek Twister -97 med SP, Deltadragger, gullﬁsksele m/skjerm,
Flytec 3005 SI vario. Selges samlet
til høystbydende. Budfrist: 23.06.06.
Ring Kjell Ivar på mob 95 08 72 03,
kjivar.n@online.no

Salg HG
Komplett utstyr: Wills Wing 1990 stor
og lettﬂydd, meget pen. Aeros sele
med fallskjerm brukt 8 turer. Vario,
hjelm og ﬂydress selges kr 10 000,-.
Tlf 91 61 60 75.

Swing Arcus, small selges!
Klassiﬁsering: 1-2. Fløyet ca. 15t. Har
også sele, nødfallskjerm og vario.
Ring Anita for nærmere info på mob.
91 68 20 96.

Torget går ut
Fri Flukts spalte for brukt utstyr, ”Torget”, blir nå avviklet.
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XC-seminarer!

Lær å bli en god XC-pilot.
Riksanlegget arrangerer XC-seminarer
på Riksanlegget i Vågå.
Seminar 1: HG og PG 11.-17. juni 2006.
Seminar 2: PG og HG 7.-13. august 2006.
Lær å fly XC

Årets
fotokonkurranse
Alle medlemmer av HP/NLF inviteres
herved til årets store fotokonkurranse i Fri
Flukt. Knips sommerens beste flyrelaterte
bilde og vinn flyutstyr, forsiden av Fri Flukt
og heder og ære.
De tre beste bildene blir premiert og hver deltaker kan
sende inn maksimalt fem bilder. Siste frist for innlevering
av bilder er 1. oktober 2006.
Send en e-post til post@friﬂukt.no med ditt bidrag,
og husk at ﬁlstørrelsen bør være større enn 500 kb.
Dersom ditt beste blinkskudd er på dias eller negativ,
kan du skanne inn bildet og sende det til samme
e-post adresse. Lykke til!

Er du flink med data?
I år ønsker vi at avstemningen skal skje på Fri Flukt sine
websider. I den forbindelse søker vi etter en som er
datakyndig nok til å sette opp websider som er egnet
til bildevisning og avstemning. Et viktig kriterium er at
leserne skal måtte logge seg inn slik at hvert hode bare
kan avgi en stemme. Kan du tenke deg å hjelpe oss
med dette? Send oss en e-post!

Det er mange ting å ta i betraktning når du skal ﬂy distansetur.
Dette som er noe av det ypperste vi kan gjøre trengs å læres
steg for steg. Her gir vi deg mulighet til å lære dette både i
teori og praksis under trygg veiledning av noen av våre beste
XC piloter. For piloter som ønsker å ﬂy konkurranser i fremtiden vil dette være en ﬁn sjanse til å skaffe seg kunnskap og
erfaring på samme type oppgaver som brukes i konkurranser.
Selv om du har ﬂydd XC i mange år et det alltid noe å lære av
de store gutta!

Seminar 1:
Kjell Christian Krane burde være kjent i miljøet. Han har holdt
på helt fra seksjonen startet opp, og har også vært og er
involvert i frivillig faglig arbeid for seksjonen. Han har også
vært norgesmester i hanggliding. Med sin lange erfaring vil
han lede seminaret og gi både teoretisk og praktisk innføring
i distanseﬂyging med HG fra de forskjellige ﬂystedene på og
rundt Riksanlegget.

Seminar 2:
Etter at en hektisk konkurransesesong er over har det lykkes
oss å få en av Norges beste konkurransepiloter i paragliding til å holde et seminar og lære bort litt av det han mener er
viktig for å ﬂy XC og konkurrere i distansekonkurranser. Ronny
Helgesen er en sentral skikkelse i miljøet og også i OPK. Han
har konkurrert i svært mange år og alltid vært en av de beste
norske pilotene.

Pris
Seminaret vil koste kr. 2900,- som inkluderer opphold på Riksanlegget fra lørdag til søndag uka etter, frokost, matpakke, all
undervisning, transport til toppene og hentetjeneste. Det er
påmeldingsfrist 1. mai 2006. Spørsmål kan stilles til fagsjefen.
Det er begrenset antall plasser (totalt 14 pr seminar.)
Riksanlegget ønsker alle deltakere velkommen til lærerikt
seminar i de beste omgivelser.
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Returadresse: HP/NLF
Boks 383 Sentrum, 0102 Oslo

