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PG-poesi  Tekst: Kari Olstad

Himmelen er lyseblå.

Den har hvite skyer på.

Morgenen er varm og ny.

Jeg skal ut og fly!

Jeg tar et skritt ut i ingentingen

og kjenner at jeg blir løftet av vingen.

Alt jeg kan høre er vinden som suser

og hjertet som banker og blodet som bruser.

Landskapet under meg glitrer i grønt.

Jeg svever på himmelen –livet er skjønt.

Jeg sitter i selen og vugger og gynger

- nå vet jeg hvorfor fuglene synger!
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Nytt år – nye muligheter
Jeg elsker starten på nye år, det er som Alf 

Prøysen synger ”... med blanke ark og farge- 

stifter tel”. Fri Flukt begynner året med et 

nytt design. Er det ikke flott? Redaksjonen 

er veldig fornøyd med en ansiktsløftning av 

Fri Flukt og vi ønsker Jan Richard Hansen 

velkommen med på laget. 

Mange lesere har savnet Pilotprofil, i dette 

nummeret gjenoppstår spalten. Første profil 

er Cross Country redaktøren, Bob Drury. 

En inspirasjonskilde og en veteran i hg-

miljøet, Werner Johannessen, har flydd i 30 

år i år, det fortjener spalteplass! Les hans 

spennende historie. Ulykker forekommer 

dessverre i sporten vår. Rapportene blir 

kommentert i Sikre sider-spaltene, men vi 

hører aldri hvordan det går med de uheldige 

pilotene. Det har Camilla Haugsten gjort 

noe med. Hun har skrevet en gripende  

artikkel om sin alvorlige ulykke og om den 

lange veien tilbake.

Samler vingen din støv? Nå er det på tide 

å børste det vekk. På min vinge var det så 

mye støv at mannen min likegodt ga meg 

en ny vinge til jul. Det oppfordrer og forp-

likter. Jeg gleder meg til å komme tilbake 

i lufta igjen. I 2006 skal det skje og målet 

er SP3. Kom du og da vel, så blir vi klare 

til våren.    

Fly mye, ha det gøy i lufta og tenk sikkerhet!

God lesning.

4

Nr. 1 2006

Verdens beste ferie!
Flyging i Sør afrika

Et liv med hanggliding
Intervju med Werner johannessen

Et møte med Bob Drury
Drury forteller sin historie



Nå har du årets første ”Spør oss” spalte 

framfor deg. Spalten ble startet med 

FF1/05 og vi i redaksjonen ble enige om 

å gi spalten ett års prøvetid. I det siste 

har det løsnet og spørsmål fra leserne har 

seilt sakte, men sikkert, inn. 

Ideen med spalten er at leserne skal ha et 

forum hvor de kan få gode og riktige svar 

på ting de lurer på. I svarpanelet sitter det 

åtte erfarne piloter som har god innsikt i 

hvert sitt fagområde. Med denne spalten 

har du en helt unik mulighet til å fordype 

deg i emner du finner interessante. Her 

kan du høste kunnskap som en kanskje 

ikke finner så lett andre steder.

Spaltens framtid avhenger av at det 

kommer inn spørsmål fra dere. Husk at  

intet spørsmål er for dumt - tilsynelatende  

elementære spørsmål vil nesten alltid 

bringe fram dybdekunnskap rundt emnet 

som selv erfarne piloter kan finne interes-

sant. Alle spørsmål presenteres anonymt, 

så her finnes det ingen god grunn til 

å være sjenert. Grip den elektroniske  

pennen fatt og send inn det du lurer på til  

fri.flukt@nak.no i dag!

Med ønsker om en høytflygende sesong!

Fredrik Jensen

for Fri Flukt redaksjonen

Spør oss!

Hva kommer tåke av, og hvordan 
forutser man lokal tåke?

Tåke er en sky som er “på bakken”! Tåke 

oppstår når luften blir avkjølt til en temper-

atur som er lavere enn duggpunktet for den 

aktuelle luften.

Avkjølingen av luften kan ha flere “årsaker”, 

og gir navn til de forskjellige typer tåke.

Det vanligste er strålingståke, som opp-

står når en har klare, vindstille netter hvor 

bakken blir sterkt avkjølt pga langbølget 

stråling. Klarvær om kvelden og natten 

medfører at morgenen og natten blir kald.

Den andre vanlige tåken som kan  

observeres er den som skyldes at varm luft 

beveger seg over en kald overflate (advek-

sjonståke). Slik tåke kan en ofte oppleve 
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i nærheten av innsjøer, elver eller havet 

om våren/forsommeren. Dette skyldes at  

luften er varm, mens vannet fortsatt er 

kaldt.

Del 2 av spørsmålet går på hvordan man 

forutser lokal tåke. For å danne tåke er det 

kjekt å vite duggpunktet for luften, for så å 

vurdere om det er tilstrekkelige kilder til å 

kjøle luften slik at tåke dannes. Tåke vil ikke 

danne seg dersom det er vind eller det ikke 

er tilstrekkelig kjøling til å få luften kaldere 

enn duggpunktet. Solstråling vil vanligvis 

bryte opp tåken da luften blir varmet opp 

til å bli varmere enn duggpunktet, å forutsi 

når dette skjer er ofte vanskelig.

Nils Ivar Nilsen

Werner Johannessen
Aerodynamikk

Nils Ivar Nilsen
Meteorologi

Ronny Helgesen
Materialkunnskap

Arne Hillsestad
Lover og regler

Frode Halse
Førstehjelp & distanse

Tor-Erik Stranna
Konkurranseflyging

Pål Hammar Rognøy
Akroflyging PG

Jon Gjerde
Akroflyging HG

Foto: Jan Boiesen
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Nytt skjermmerke – NiviuK
Innen paragliding finnes det bare en  
superstjerne, Raul Rodriguez. Sammen 
med Olivier Nef (tidligere Advance designer) 
har han startet opp et nytt merke ved navn 
NiviuK. Allerede nå har de 3 skjermer klare: 
NK1 - NiviuKs nybegynner og DHV1 god-
kjente paraglider. Hook - NiviuKs DHV1/2 
som også kan flys av de ivrigste etter kurs. 
N-Gravity - NiviuKs heftige akro skjerm, 
kun for akropiloter som kjører hardt. Også 
distanse DHV2 skjermen ArtiK og en tan-
dem er klare, og venter bare på DHV for 
godkjenning. De første 10 skjermene som 
selges i Norge og Sverige går for introduk-
sjonsprisen - tilnærmet kostpris! Ta kontakt 
med leverandør for nærmere info.
NiviuK leveres i Norge og Sverige av 
paraglid.)air, www.paraglidair.com

Gradient Aspen 2
Endelig er den etterlengtede Aspen 2 
kommet. I 3 år har Aspen vært selve  
referansen for klassen morsom DHV2.  
Gradient er en av de få fabrikanter som 
får til akro handling og bra ytelse i en og 
samme skjerm. Aspen 2 er en godlynt, midt 
i klassen DHV2, perfekt for NorgesCup, og 

Snadder i butikken

Airwave Magic 4
Airwave skrev pg-historie 21. des. 2005 
Magic 4 ble sertifisert (DHV 2-3) som 
første 3-liners paraglider av DHV. Siden 
EM i Hellas i 2004 har alle store pg-konkur-
ranser blitt vunnet av piloter som flyr 3-

Nytt fra UP
Kantega 2 er nå i produksjon. Erfaringen fra 
Targa 2, Trango 2 og Summit 3 er brukt for 
å få frem det beste av handling og ytelse 
i Kantega 2. Sammen med utrolig enkle 
startegenskaper bør Kantega 2 tas med i 
vurderingen hvis man skal bytte glider og 
vil ha god ytelse med mye sikkerhet. DHV 
1-2. Forhandler: Termikk&Rotor, 
www.paragliding.no

Hurtigpakksekk
Her slipper du å pakke glideren mellom 
hver tur. Legg glider og sele i midten, trekk 
opp klaffene og vips så er du på start igjen. 
Nå på lager hos Termikk&Rotor.

distansepiloter som liker å fly i røffe forhold. 
Aspen ble veldig populær blant akro piloter, 
og disse egenskapene er også beholdt 
for Aspen 2. Nytt og friskere fargeskjema 
- utrykket fra Voss “Ooo va den Aspen er 
sexy” er blitt enda mer passende enn noen 
gang. Gradient forhandles av paraglid.)air, 
www.paraglidair.com

Firebird Eagle DHV2
“En rendyrka sports- og distansevinge for 
piloter med ambisjoner” sier Peter Schif-
flechner i Firebird om sin nye, elegante 
Eagle. Vingen karakteriseres ved presis 
handling, god feedback og høy trim- 
hastighet. Den flate polarkurven indikerer 
høyt glidetall også ved full fart. Med et 
moderat sideforhold på 5,65 og ny sta-
bilokonstruksjon har man lykkes å generere 
mer løft og trykk i vingetippene, noe som vil 
øke klappstabiliteten. DHV-testen indikerer 
også en “snill 2-er”. Den første “Firebird-
ørn” har landet i Tromsø. Forhandler: Voss 
Paraglider Service, www.dyvik.net.

Tekst: Roar Gaulen og Kjell Keogh
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Nyheter på lager?
Send tips og info om nye 
produkter til: 
Kjell.Keogh@componentsoftware.no 
(HG) eller pg@paramania.no (PG)

liners vinger. Forskjellen mellom disse og 
de tradisjonelle 4-liners vingene er den 
reduserte motstanden som betyr bedre 
glidetall. Designer Bruce Goldsmith sam-
menligner ytelsene på vingen med det de 
råeste konkurransevingene hadde for 1-2 
år siden, og viser til bl.a. et glidetall på 10! 
Forhandler: Airwave Norge, 
www.airwave.no.

Skywalk Chili og Cayenne 2
Chili er en ny ”hot” DHV1-2 (Chili erstatter 
ikke Tequila) og handlingen minner om  
Cayenne - direkte, presis, sportslig og 
masse energi! En skjerm for XC, termikkfly-
ging og ren flyglede! Skywalk introduserer 
også nå den meget lovende Cayenne 2 
(DHV2). Vingen har nyeste materialer av 
høyeste kvalitet og har fått mange av egen-
skapene til Poison. Prestasjonene er ek-
sepsjonelt gode for en DHV2 klasse glider. 
Cayenne 2 klatrer som en katt pga Jet-flap 
teknologi, og den ekstra oppnådde høyden 
forvandles til lange XC turer. Som eneste 
utvikler av paraglidere tester Skywalk sine 
vinger i vindtunnel. Cayenne 2 er en glider 
for aktive XC-piloter. Importør: Fly4ever, 
www.fly4ever.no.

Aeros Viper S
Har vært tilgjenglig en kort stund nå. Selen 
er en videreutvikling av Viper 2. Aeros de-
sign team er i en unik posisjon der de tester 
både hangglidere og sele i vindtunnel for 

dybdeanalyse av utall varianter av seler. 
Resultatet er en fullstendig ”make over” 
av Aeros racing sele. De mest åpenbare 
endringer er lommer for pilotens albuer for 
de lange sklistrekkene, redusert vekt, mere 
strømlinjeformet hale, ny design på de in-
dre lommene og et mer stabilt og slitesterkt 
variabelt oppheng. Forhandler: Johansen 
Produkter, http://home.online.no/~joprod 

Icaro Orbiter
I klasse med WW U2 , Aeros Discus og 
Moyes Litesport. Er det dette som kalles 
melomstadieglider? Uansett, hovedmålet 
her som hos de andre er å kunne tilby en 
glider med mye morro kombinert med 
ytelser. Orbiter skal ifølge produsent være 
en perfekt kombinasjon mellom sporty, 
lett handling og ytelser. Den vil da ligge  
mellom Laminar Easy og toppglider Zero 8. 
Ble nylig sertifisert DHV 2-3, og sist telling 
solgt 14 stk til entusiastiske kunder(!) Den 
er nå i str 14 og kommer snart i str 16 – opp 
til 120 kg. Forhandler: Øyvind Ringkilen, 
oringkilen@yahoo.no. 

Litespeed 3
Siste skuddet på stammen til Moyes 
litespeed  famillien  er lille Litespeed 3 / 
litesport 3.
De veier bar 32 respektive 30 kg, med rap-
portert nydelig og rask handling, så den 
er kansje noe for oss som er litt kortere i 
lortefallet? ;-) da innhektingsvekt ligger 
på småpene 60-80 kg. Forhandler: Finn  
Spjeldnes, hmogense@c2i.net

Seedwings harness
Seedwings er kansje mest kjent for Sen-
sorene på 80-90 tallet. Seedwings Europa 
leverte endel av disse, som senere er ut-
viklet til glidere som Vertigo og Spider. Ved 
å jobbe tett sammen med testpiloter pluss 
feedback fra søndagsflygere og konkur-
ransepiloter har Seedwings laget en flott 
sele som er mest mulig optimiser for glid-
ing grunnet sin aerodynamiske form og 
komfort. Ved bruk av det svært slitesterke 
stoffet ’Cordura’ og et nytt tiltesystem 
mener Seedwings å ha funnet den perfekte 
kombinasjonen. Seedwings, 
http://www.seedwings.at



8

Et liv med 
HANGGLIDING
- Werner Johannessen intervjuet av Fredrik Jensen

Werner Johannessen har flydd 
hangglider i 30 år og er fortsatt 
aktiv. ”Dette er moro. Det er helt 
perverst!” er det første han gliser 
ut når jeg møter han på land-
ing i Vågå. Werner har ikke bare 
flydd skadefritt i alle de år, han 
har også beholdt den samme 
intense gleden ved flygingen. 
Akkompagnert av en sprakende 
vedovn på riksanlegget, samme 
kveld, forteller han sin historie.

Når jeg setter meg ned og tenker over hva som er det viktigste ved min 
flyging, ender jeg alltid opp med sikkerhet og flyglede. Sikkerhet slik at jeg 
kan være aktiv lenge og flyglede slik at det fortsetter å være gøy. Lenge.

Hvordan begynte det?
Som liten hoppet jeg på ski i egenbygd 

bakke like ved huset vi bodde i. Med tiden 

ble stadig mer skog tjuvhugget i ovaren-

net og redselen steg proporsjonalt i takt 

med den økte farten i tilløpet. Etter mild-

vær i mars -66 frøs tilløpet til is den påføl-

gende dag. Dessverre (eller heldigvis) for-

stod jeg ikke da hvor mye fortere det kom 

til å gå, og satte utfor. Akselerasjonen var 

rett og slett grusom. For første gang i mitt 

liv fikk jeg føle skikkelig press på skiene i 

svevet. En herlig følelse av å bli båret gjen-

nom luften på en pute av luft. Selv om jeg 

ikke visste da hva flyglede var, føltes det 

helt vidunderlig i hele 2 sekunder før det 

hele endte på trynet i overgangen med en 

brukket ski og masse neseblod. 

Våren tok over og jeg satt igjen med en 

blandet opplevelse av å virkelig ha svevd. 

Sommeren etter ble hoppkanten base for 

utsendelse av et utall hjemmelagde ”seil-

fly” som gikk i alle retninger. Bakkereko-

rden ble etter hvert flyttet langt utover 

grasmarka inntil den kuliminerte gjen-

nom kjøkkenvinduet på nabogården. 

Hemningsløs flyglede ble raskt forvan-

dlet til angst og hensynsløse løgner. Jeg 

hadde ikke sendt ut fly den dagen, nei! 
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Selvfølgelig var det nytteløst å juge. Hele 

bygda visste at det bare var en som drev å 

tulla med disse flygreiene. WERNER.

Straffen ble 2 dagers steinplukking på  

jordet. Faren min måtte betale ruta. Han 

var sur helt til St. Hans. Da vant han 400 

kr. i tipping og kom ovenpå igjen.

Når jeg 9 år senere oppdaget en liten 

omtale av ”drageflyging” i Det Nye, var 

det gjort. En sammenkrøket skikkelse 

under en standard rogallo svevende lavt 

over grønne engelske åser skulle senere 

vise seg å forandre livet mitt. Mine første  

korte svev i Årvollbakken noen uker  

senere vekket de samme følelsene som 

skihoppingen. Selv om landingene den 

første tiden ikke ble særlig bedre enn i 

hoppbakken var flammen tent.

Hvilke opplevelser husker 
du best?
Hangglidingen har i disse 30 årene hele 

tiden stått i sentrum for meg, både som 

konkurransesport og rekreasjon. Jeg ble i 

løpet av de første årene fascinert av hvilke 

muligheter som ligger i sporten over hele 

landet og det ble viktig for meg at det ikke 

ble lagt for trange bånd på aktiviteten fra 

myndighetenes side. Etter hvert som flere 

alvorlige ulykker satte sitt preg på avisene 

og allmennhetens oppfatning, bestemte 

jeg meg for å systematisere alt jeg etter 

hvert tilegnet meg både i flyging, konkur-

ranser og gjennom instruksjon. Jeg ville 

skrive bok. Det skulle ta meg nesten 2 år 

å gi ut ”Hanggliding” mye være takket min 

kone Gretes utrolige positive deltakelse og 

forståelse. I den første tiden fløy vi en del 

tandem sammen. Kanskje gjorde det sitt 

til at hun kunne forstå hva som har vært 

nødvendig å være med på opp gjennom 

årene. Hun har vært fantastisk å være gift 

med i alle disse årene.

I 80-årene var konkurranseaktiviteten 

meget sterk. Vi måtte kvalifisere oss  

regionalt for å få lov til å delta i NM. 

Konkurranseflyging er meget lærerikt. 

Man fokuserer på dagens oppgave og 

får hele tiden målt kløkt og taktiske  

ferdigheter mot andre piloter. 

Fire Norgesmesterskap og H. M. Kongens 

pokal er historie nå. Likevel er resultatene 

mine noe jeg er meget stolt av og jeg tar 

en kikk på pokalhyllene i trappeopp- 

gangen en gang i blant. Av og til drar jeg en 

resultatliste ut og mimrer om gamle navn 

på harde konkurrenter. Da kan jeg ennå 

huske stemningen både før og etter flyging 

på mange steder i landet.

Distanseflyging
Det skulle etter hvert bli distanseflygingen 

som skulle overta mye av min tid. Kjær-

ligheten til fjellene og dalførene i Norge 

har gitt meg et utall fantastiske turer i alle 

retninger. Oftest sammen med gode fly-

kamerater. Hvert år kommer de samme 

mulighetene tilbake. Våren med sine  

muligheter og iskalde turer langs Gud-

brandsdalen. Sommeren med herlige dager 

i Vågå og omegnen, som vel kan karak-

teriseres som mitt annen hjem. Å passere 

Rondane i 2800 meter for deretter å skrubbe 

200 meter over Venabufjellet litt senere - 

det er slikt som får hjertet til å slå og gjør 

livet verdt å leve, uansett hvor jeg lander.

Mars 1976:
Flytur med 
hans første 
vinge, en 
standard 
Rogallo i 
Solberg-
bakken i 
Bærum

Sommer 2005:
Juvass i juni. Foto: Rolf Hansen
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Hva er din sikkerhetsfilosofi?
Jeg har vanskelig for å tro at piloter som 

ikke føler seg sikre kan føle ekte flyglede. 

Jeg vil trekke fram 3 faktorer som har vært 

grunnleggende for min mangeårige aktivitet 

i lufta: Egne ferdigheter og holdninger, ut-

styret og forholdene. Hvis vi som piloter til 

enhver tid har kontroll på disse faktorene 

vil vi kunne fly trygt og oppleve flyglede 

hele livet.

Om forståelse
Vi kan ikke unngå å legge merke til at 

mange som begynner å fly ikke fortsetter 

etter kurstiden. Heldigvis, tenker jeg. Altfor 

mange har ikke selve flygingen som motiv, 

men ønsker å bevise ett eller annet for seg 

selv eller andre. ”Jeg skal vise at jeg tørr!”  

Hvis bare flere skjønte at det aldeles ikke 

handler om å tørre, men om å forstå!

Planlegging og evne til å forutse
Sikker flyging handler i all vesentlighet om 

pilotens evne til å forutse hva som kan skje 

den nærmeste tiden underveis. Det han-

dler på mange måter om ikke å komme for 

sent til sin egen ulykke. Inne i hodet på oss 

piloter ruller det en film som omhandler 

hva som sannsynligvis vil skje hvis det eller 

det skulle forekomme. Er jeg i ferd med å 

krysse fjellområdene mellom Gudbrands-

dalen og Østerdalen er det på et tidspunkt 

40-50 km med ødemark som skal krysses 

hvis jeg velger enkelte ruter. Da må ”filmen” 

inni hodet mitt sette meg i stand til å se hva 

som skjer om 20-30 minutter. Hvordan vil 

skydekket se ut da? Hvis jeg ikke vinner 

høyde langt der borte, hvor er nærmeste 

landbare plass? Hvor lavt skal jeg tillate 

meg å fly på vei mot de skyene der borte 

før jeg må gjøre et valg om å snu eller vike 

ut mot nærmeste dalføre? Mange småveier 

under meg. Men vet jeg hvor de fører hen? 

Kan jeg skaffe meg oversikt over det mens 

jeg er høyt og har oversikt? Dette bør jeg 

ha studert på kart på forhånd. 

Hva er flyglede for deg?
Flyglede er et svært sammensatt begrep 

som for meg oppleves som en kombinas-

jon av min indre psykologi og sanseopp-

levelser fra det som foregår rundt meg 

under flygingen. Jeg forklarer ikke vår fly-

glede som et situasjonsbetinget adrenalin- 

rush, men snarere som en følge av å  

oppleve mestring i noe som bare et fåtall 

mennesker behersker. Å sparke fra på en 

åskam for deretter å skru seg opp til sky-

ene vel vitende om at det kun er mine egne 

kunnskaper og ferdigheter som bringer 

meg dit – er rett og slett ubeskrivelig. Det 

vet alle som leser dette vil jeg tro. Å bli 

slept til himmels med et fly eller bli skjøvet 

av en motor kan nok være gøy det, men å  

stå på bakken og kaste seg ut i lufta under 

full kontroll og uten 

en lyd, gir en gledes-

følelse som nok går  

dypere i oss enn mange 

egentlig forstår. Denne 

mest r ings-fø le lsen 

sammen med mektige 

naturopplevelser har 

nok hatt stor betydn-

ing for det perspektiv 

jeg etterhvert har fått 

på livet og mennesker 

rundt meg.

Jeg er overbevist om at den prosessen 

vi flygere går igjennom i løpet av en god 

opplæringsperiode gjør oss langt bedre 

kjent med oss selv. Ikke minst har vi godt 

av å lære oss å tape. Vi vet alle at ikke alle 

turer er like gode. Vi vet alle hvor surt det 

er å skli rett ned på landingen mens ”alle” 

andre 10 minutter senere skrur seg rett til 

skyene. De som har flydd noen år kjenner 

samtidig den ufattelige gleden av å lykkes 

på en vanskelig dag. Vi lærer oss at slike 

svingninger vil møte oss i alt vi driver med. 

Jeg tror det hjelper oss gjennom hele livet! 

Vi som flyr er privilegerte og hvis vi bevarer 

gleden over å kunne sveve tror jeg vi alltid 

vil føle seier, selv om vi taper!

Hvordan vil sporten utvikle seg framover? 

Jeg er umåtelig stolt over at paragliderne nå 

har sett lyset og tråkker i de samme løypene 

som vi har gjort i flere årtier. Paraglideren 

er enda mer tilgjengelig enn hangglideren 

for å fly på tur med og kunnskapsnivået er 

hos mange meget høyt. Gøy er det også 

at jentene har funnet veien til den frie flukt 

gjennom nettopp paraglideren. Stå på alle 

sammen. Det finnes ingen begrensninger. 

Hanggliding og paragliding blir nok aldri 

den store publikumssporten. Til det er vi 

for høyt oppe og langt avgårde. Det gjør  

Sommer 1986: Tandem i Hjartdal med Grete



Innbydelse til 
seksjonens 
ledermøte 

Det blir ledermøte, lørdag 
18. mars 2006 på 
Rica Gardermoen hotell.

Etter vedtak på seksjonsmøtet 
i 2003, avholdes det nå seks-
jonsårsmøter kun hvert annet 
år, det neste blir avholdt i 2007. 
Årene i mellom seksjonsmøtene 
avholdes det ledermøter. 

Vi ønsker her å invitere klub-
bens daglige og faglige leder 
til dette møtet. Foruten at dere 
får viktig informasjon, vil det 
også være diskusjoner og vi 
anmoder klubbene om å sende 
HP/NLF spørsmål om saker de 
ønsker å spørre om/diskutere.

Det vil bli en felles middag for 
de som ønsker det lørdag kveld 
hvor også Kongepokalen for 
2005 skal deles ut til Nils Aage 
Henden.

For mer informasjon om denne 
helgen, se på seksjonens web-
sider under ”Siste nytt”. Her vil 
relevant informasjon bli lagt ut 
fortløpende.

Vel møtt til daglige og faglige 
ledere av våre klubber!

Påmelding innen onsdag 
1. mars 2006 til 
e-post: arne.hillestad@nak.no. 

Hang og paragliderseksjonen/
NLF/NAK

Arne H. Hillestad
Fagsjef og daglig leder
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Et liv med HANGGLIDING

ingenting. Selv søker jeg skyene for 

å få være alene en stund. Det er nok 

for meg nå at mine venner har meg i 

øyekroken så vi ikke flyr på hverandre 

der oppe. Etterpå spiser og drikker 

vi sammen og nyter livet. 

Konkurranser var en viktig læretid i 

mange år med spennende reiser og 

opplevelser. Det ble jeg etter hvert 

lei av. Cumulusskyer, sol og norske 

fjell og daler vil jeg oppsøke så lenge 

jeg kan stå oppreist.

Jeg tror at den innsats som er gjort 

av våre egne medlemmer og tillits-

valgte med det for øyet å vise ansvar 

og deltakelse har hjulpet oss til å få 

lov til å utøve vår vakre sport med 

frihet under ansvar. La oss alle bidra 

til at det blir sånn i årene fremover 

også!

Mars 1986: Tørrtermikk i Hjartdal, skulket jobben en hverdag 

August 1994: I termikk ved Skotselv, nedre eiker
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Kort tid etter at jeg startet 
min flykarriere ble ”Kingdom 
of the clouds” dokumen-
taren med Bob Drury sendt 
på norsk tv. Som nyfrelst 
paraglider-pilot tok det ikke 
lang tid før jeg hadde sett 
opptaket av dokumentaren 
et titalls ganger. Jeg hadde 
funnet min helt.

Et møte med Bob Drury
Drury forteller sin historie

Bob vokste opp i Liverpool. Som sek-

stenåring, og sånn passe lei av skolen, 

flyttet han til North Wales for å følge sin 

lidenskap for klatring. I ti år levde han, 

ved hjelp av sponsorer, som klatrer. Med 

aktiviteten fikk han reist verden rundt og 

Himalaya var et av stedene han stiftet 

bekjentskap med.

I november 1993 fikk han tilbud om å kjøpe 

en brukt paraglider av en kamerat. ”Fint, 

hvilken farge har den?” var hans spontane 

svar. Kort tid etter begynte hans flykarriere 

i North Wales, med en lilla paraglider.

Konkurranseflyging
Året etter på en tur til Tyrkia, fant han ut at 

han ville starte å konkurrere. Han fikk ordnet 

seg paragliderlisens og Jocky Sanderson, 

som kjente talentet til Bob, hjalp han til å 

få en plass i  ”National Championships”.  

I 1995 deltok han på en rekke World cups 

Tekst og foto: Fredrik Jensen

og hadde sitt høydepunkt på British Open 

i Piedrahita hvor han plasserte seg som 

nummer 12.

”Jeg kommer aldri til å bli rik”, sier han og 

titter bort på noen litt i overkant urbane 

kontorer. ”Og det er helt greit. Jeg måler 

livet mitt i opplevelser og ikke i materiell 

rikdom”. Fem år etter at jeg så Bob på tv-

skjermen for første gang, sitter jeg på Aker 

Brygge. Med Bob Drury. Over en kopp te 

forteller han sin historie. ”Du skjønner, så 

fort jeg har nok penger til å reise på tur, 

gjør jeg det. Jeg kommer aldri til å ha en 

vanlig kontorjobb, det kan jeg love”. I dag 

jobber han halv stilling som redaktør i fri 

flygings bladet Cross Country og bruker 

som regel resten av tiden på å reise.

Vendepunkt
I 1996 deltok han på en rekke inter- 

nasjonale konkurranser, blant annet EM i 

Vågå. Når sommeren var over kunne han 

se tilbake på en masse venting. Ikke en 

eneste konkurranse hadde vært gyldig. 

Lei av å sitte på lokale puber og vente på 

bedre vær, tok Bob kontakt med sin gode 

venn John Silvester. ”Hva er det vi holder 

på med? Vi bruker en masse penger på 

å ikke få flydd. Hvis vi reiser til Himalaya 

bruker vi halvparten av pengene, vi får 

forhåpentligvis en masse fin flyging, og 

når det ikke er flybart kan vi nyte opp- 

levelsen av å være på tur i et av verdens 

flotteste områder”. I 1997 reiste Bob og 

John til Himalaya sponset av Edel med 

hver sin Saber. Dette var starten på fly- 

stilen som kjennetegner Bob, og som kan-

skje er den viktigste grunnen til at vi vet 

hvem han er i dag.

Pilot profil

”Jeg kommer aldri til å bli 

rik. Og det er helt greit”
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Om måten å fly på sier han: ”Man kan 

ikke måle flygingen i kilometer. Vi prøver 

fordi vi ikke har noen annen åpenbar måte 

å gjøre det på, men det blir helt feil. Man 

kan spise en stor kake som ikke er god, og 

man kan spise en liten kake som smaker 

helt fantastisk. Det er opplevelsen som 

teller”.

Tilbake til Himalaya
Året etter, i 1998, returnerte han til fjell-

massivet. Nærmere bestemt Zanskar i 

Nord-India, sammen med Robbie Whittal 

og Peter Brinkeby. Her fikk de oppleve 

skremmende tøffe forhold, og hans aller 

lengste ”walkout”. Fem dager (og 100km) 

tok det å returnere til sivilisasjonen. Det 

var Robbie som hadde gjort det dårlige 

veivalget som tvang dem til å lande. Ut av 

dårlig samvittighet lagde han maten hele 

veien hjem.

I 1999 reiste Rob og Bob til Nepal og spilte 

inn BBC produksjonen ”Kingdom of the 

clouds”, som fortsatt er verdens dyreste 

paragliding innspilling. Bob fortsatte 

sine årlige turer til urørte områder, men 

først i 2003 fant han mot til å returnere til  

Zanskar. Denne gangen sammen med 

Ulrich Jessop. Nå reiste de litt senere på 

sesongen, hvor de regnet med litt mer 

levelige flyforhold. De ble belønnet med 

tidenes Himalaya flyging. De krysset store 

områder som ligger helt urørt og til tider 

var de høyere enn 7200 meter i termikk. 

Om å fly i Himalaya
Jeg kan ikke dy meg, og må spørre hvordan 

man går fram for å fly i ville Østen. ”Du må 

vite hva du risikerer. I Hima-

laya-kjeden finnes det ikke 

noe redningsapparat; om du 

skader deg må du klare deg 

selv. Du bør være veldig fjell-

vant før du reiser til et slikt 

område for å fly. Velg riktig 

utstyr for jobben. Jeg fløy en 

DHV 1/2 glider på siste tur i 

området. Og se til at du er flink til å fly før 

du reiser dit”.

Om sikkerhet
Bob har i løpet av sin 12-årige fly 

karriere klart seg uten alvorlige skader. 

Men, det har vært nære på. ”Det er ingen 

vei rundt det, paragliding er farlig. Derfor 

bør vi jobbe for å gjøre flygingen så sikker 

som mulig. Et godt tips er å fly mye. Få 

erfaring og bli vant til å håndtere alle  

typer forhold. Velg riktig vinge og kle deg 

rett. Jeg flyr aldri uten gode støvler eller 

nødskjerm”.

Beste opplevelse
Bob forteller om sin første tur til Himalaya. 

”En av de første dagene fløy vi 100 km og 

vi var langt borte fra veier på 80 av de. 

Etter 6 intense timer landet vi i en liten 

landsby. Jeg var allerede i tårer etter en 

helt fantastisk tur, når 600 mennesker kom 

løpende for å møte oss. Sånt husker man. 

Ellers synes jeg det er veldig fornøyelig 

å fly med barna mine. Jeg har en Ozone 

Atom L som jeg flyr dem med. Min yngste 

datter elsker å være med på wingovere. 

Hun kaller det “woshiii” - ”Can we do the 

woshiii daddy?”

Nye prosjekter
”Jeg liker å fly og jeg liker å skrive. I januar 

skal jeg 5 uker til India med barna mine. 

Uten glider, det blir ferie denne gangen. 

Jeg har tenkt å skrive ned fortellingene 

jeg forteller til barna mine. Forhåpentligvis 

blir det publisert som en barnebok. I april 

reiser jeg til Ghana på fly-festival. Det 

er ganske vill natur der. Ellers har jeg en 

drøm om å fly hele Himalaya kjeden i løpet 

av et år. Den er lang”.

Utvikling paragliding
”Jeg tror vi vil se mer på lettvekts fronten. 

Du kan tenke deg hvor bra det vil være 

med en fullverdig distanseglider som  

veier 10 kg med alt. Vi vil nok se mer av  

glidere som er tilpasset spesielt for sær- 

egne bruksområder. Jeg har allerede hørt 

om forsøk med justerbare vingespenn og 

stive vingeprofiler. Av flyging tror jeg vi vil 

se mye mer eventyrflyging. Det finnes så 

mange urørte områder som er tilgjengelige 

med paragliding”.

Om livet
Til slutt spør jeg hva han tenker om hvordan 

man bør leve livet. Bob svarer med å sitere 

Dalai Lama: ”Life is simple, it’s just about 

being happy”. Og han legger til: “Hvis du 

kan leve etter det, uten å ødelegge for  

andre, da tror jeg du har kommet langt”.

”Hva er det vi holder på 

med? Vi bruker en masse 

penger på å ikke få flydd”

”Life is simple, it’s just 

about being happy”
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NTB meldte om lettere skader. I syke- 

journalen stod det ”styrtet i en steinur”. Alle 

slangene og undersøkelsene vitnet om at 

situasjonen ikke var helt stabil. Selv kunne 

jeg ikke skjønne hvorfor familie og venner 

til enhver tid var rundt meg.

På bar bakke
Lenge før jeg innså det selv, forstod folk 

rundt meg omfanget av (og alvoret i) situa-

sjonen jeg var i. Selv hadde jeg det travelt. 

Jeg ville bare komme i gang med treningen 

så fort som mulig, for så å legge hele hen-

delsen bak meg. Det måtte mange uker til 

med rehabilitering på CatoSenteret før jeg 

begynte å forstå noe som helst. 

Det var ikke alltid like lett å finne trenings-

gleden. Et komplisert brudd i ryggen, en 

knust fot og en solid porsjon muskelskader 

medførte en del begrensninger. Og den 

treningen jeg nesten mestret var som snytt 

ut av programmet Trim for eldre. Likevel 

led jeg av betydelige vrangforestillinger. En  

ulykke - det gjaldt da ikke meg! 

Men, de aktivitetene jeg hadde pleid å delta 

på fortsatte jo naturlig nok, det var bare jeg 

som ikke hang med lenger. Det var som om 

livet slik jeg kjente det passerte rundt meg 

på alle kanter. Jeg var bare dyttet ut og 

satt til siden. Jeg hadde fått en bråstopp,  

fundamentene var blitt kastet rundt og 

friheten min til å velge var mildt sagt  

redusert. Etter hvert gikk det opp for meg 

at jeg virkelig hadde en jobb å gjøre, at det 

ville bli en lang prosess og – ikke minst – at 

dette var noe jeg var totalt uforberedt på. 

Det var til tider nokså overveldende og mitt 

hav av viljestyrke tørket opp og etterlot en 

mental ørkenspredning.

Flørt med himmelen 
15. oktober 2005. En vakker høstdag på Gaustatoppen. Jeg bader i sol fra skyfri himmel omringet 
av storslått natur. Et innklapp rett etter take-off og tiden går sakte, nesten stopper. Plutselig går alt 
rundt, rundt i en malstrøm av lyder og farger. Så. Stille.

Tekst: Camilla K. Haugsten

Blir hentet av Luftambulansen. Foto: Kona til Morten Flaatten
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Kanskje er jeg litt treg i oppfattelsen,  

kanskje er jeg utålmodig, eller kanskje 

vil jeg for mye for fort, men å akseptere  

ulykken har vært noe av det aller vanskelig-

ste. Det er ikke få ganger jeg har tatt meg 

selv i å tenke ”slik jeg pleier å være” eller 

”den jeg egentlig er”.

O rus med din glede 
Mine ”første” skritt tok jeg i bassenget med 

vann til halsen. Og overraskelsen var stor 

da jeg oppdaget at jeg gikk i passgang, 

akkurat som en kamel og med den samme 

grasiøsiteten. Det er virkelig mye som skal 

læres på nytt, og jeg kan fortelle at det 

krever en god del konsentrasjon å lære å 

gå.

Det tok tid å opparbeide en viss balanse og 

utholdenhet på krykker, og jeg måtte lenge 

konsentrere meg om å følge gulvlistene når 

jeg var oppe og gikk. Jeg husker veldig godt 

de første gangene på krykker ut til mat-

salen. Selv om jeg på CatoSenteret hadde 

det rommet som var mest tilrettelagt ved 

å være nærmest alle fasiliteter, hadde jeg 

likevel noen meter som skulle overvinnes. 

I verste fall kunne jeg ta en nødlanding i 

sofakroken omtrent midtveis, men det var 

utrolig skummelt å være i grenselandet 

der jeg hadde for lang vei tilbake til senga 

og det samtidig ikke var sikkert jeg nådde 

frem til målet.

Og i morfinrus fortsatte jeg å krysse 

grenser. Jeg har alltid vært veldig fortrolig 

med vann og er vant til å kunne svømme 

tusenvis av meter uten problemer, så etter 

noen uker med intens bassengtrening flere 

ganger om dagen var gleden til å ta og føle 

på da jeg rett før jul slo rekord og svømte 

hele ti meter! 

Fremdeles pilot 
Som ulykkesfugl fikk jeg all den støtte jeg 

bare kunne drømme om fra pg-miljøet. Jeg 

hadde til tider en fulltidsjobb med å forsøke 

å svare alle som brydde seg, og i løpet av 

sykeoppholdet nærmet telefonregnin-

gen seg faretruende et femsifret beløp. 

På mange måter har jeg aldri vært så  

sosial før. Veldig mange fant også veien til  

CatoSenteret. 

Jeg kan ikke få understreket nok hvilken 

enorm betydning samholdet i miljøet og 

all denne oppmerksomheten har hatt for 

meg. Selv om det har vært innslag av ”for-

ståsegpåere” og ”ulykkesanalytikere”, så 

har jeg først og fremst møtt forståelse og 

viktigst, det har det gitt meg en følelse av 

tilhørighet! 

Reddet av MacGyver
Livet på CatoSenteret vekslet mellom å 

være en treningsleir og 

en ”fordummingsan-

stalt”. Det siste fordi 

det var så mye tid til 

overs. Det var for ek-

sempel nok av tid til å 

tenke. Og det var ikke 

akkurat verdensprob-

lemene jeg løste. Enten 

så gikk kverna om og 

om igjen, ”hvis bare 

værforholdene hadde 

vært bra, hvis bare sola 

hadde stått litt høyere 

på himmelen, hvis jeg 

bare hadde sagt ja til 

den middagsinvitasjo-

nen i stedet”, eller så ble jeg slått av bisarre 

tanker som ”herlig, nå skal jeg endelig tjene 

tilbake forsikringskontingenten”, som om 

det egentlig er noe man ønsker. Men jeg 

brukte også tiden fornuftig og børstet støv 

av ungdomsforelskelsen MacGyver. Han 

ble på nytt min store helt.

Mer enn noen gang nå består livet av tids-

enheter. Det dreier seg om å komme seg 

gjennom dagene og å få tiden til å gå. Tross 

alt er jeg veldig heldig; bare nok sekunder, 

minutter, timer og dager får passert, så er 

jeg blitt helt frisk og forhåpentligvis også 

i en ny og bedre utgave av den egentlige 

jeg. Å se tiden gå blir nok likevel min største 

utfordring. Selv om jeg aldri så gjerne vil  

skynde meg å bli frisk, så er den tiden 

jeg lever nå, denne virkeligheten, svært  

verdifull. 

Himmelsk flørt 
Tidligere har jeg prioritert flyvingen over alt, 

både her hjemme og i utlandet. Jeg sjekker 

fremdeles været som det første jeg gjør 

om morgenen, følger med på skyene, le-

ser loggboka og diverse forum og snakker 

med begeistring om tidligere flyturer. At jeg 

skal fly igjen, er helt klart! At jeg er redd, 

er enda sikrere! Og om jeg fortsetter, altfor 

tidlig å si. 

Følelsen er der, himmelen erter meg. Den 

har alltid vært overlegen og styrt leken. Nå 

håper jeg bare at jeg overvinner frykten og 

finner tilbake til gleden. At jeg kommer meg 

opp der og på nytt kan fly, lettsinnet og yr. 

At jeg igjen kan besvare flørten!
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Pilotvenner på besøk. Foto: Marit Korsbrekke
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Noen ganger 
er det enkle det beste…

Tekst og foto: 
Børge Støylen, 

Nordvest Paraglider klubb 

1994. OL på Lillehammer er  
unnagjort. Jeg er 16 og endelig 
gammel nok til å lære meg å 
fly. Etter å ha torturert mutter’n 
lenge og grundig, gav hun 
til slutt etter og signerte den  
nødvendige tillatelsen jeg 
trengte for å melde meg på 
kurs. Siden den gang har  
flyging tronet helt i toppen av 
min behovspyramide. 

1994. OL på Lillehammer er unnagjort. Jeg 
er 16 og endelig gammel nok til å lære meg 
å fly. Etter å ha torturert mutter’n lenge og 
grundig, gav hun til slutt etter og signerte 
den nødvendige tillatelsen jeg trengte for 
å melde meg på kurs. Siden den gang 
har flyging tronet helt i toppen av min  
behovspyramide. 

Halsende like etter, kommer fire utgaver 
og ditto åpenbare høydepunkter i hver-
dagen; Fri Flukt. Dette til tross for at jeg 
fortsatt husker en kommentar fra en gang 
på midten av nittitallet som lød; ”Fri Flukt? 
Nei, det smaker meg ikke. Det er måte på 
hvor mange ganger jeg gidder å lese om 
flyturer inn i solnedgangen…” 
De med tilsvarende synspunkter er herved 
advart; dette er en historie om en flytur i 
og inn i solnedgangen… forhåpentligvis til 
glede for de fleste.

Rastløse blikk
2005. Det er 2. oktober. Sesongen er  
unektelig på hell, noe folkemengden på 
Sundvollen er et tydelig tegn på. Parkerings-
plassen og starten er full av elever på kurs og 
piloter som febrilsk prøver å suge siste rest 
ut av flyåret. Parallellene til de abstinens- 
syke og narkomane på leting etter stoff i 
Skippergata i Oslo, er mange. Noen av de 
eldste pilotene har til og med det samme 
fargerike antrekket... Og de fleste har det 

samme rastløse blikket i forkant av rus-
opplevelsen; så nær, så nær! Men ”gi meg 
noe småpenger’a” er byttet ut med ”gi meg 
noe vind’a”. Det deales om startplass, ikke 
stoff. Det injiseres høydemetere i årene, 
ikke heroin, og den fysiologiske responsen 
er adrenalin og dopamin, ikke sløvsinn. Og 
best av alt; på slutten av turen står det ikke 
en eneste snut med håndjerna klare…

Kort motløshet
Forholdene er svake. En liten trekk bakfra 
faktisk. ”Hva i svarte” mumles det, akkom-
pagnert av ”svikefullt, så svikefullt”. En aldri 
så liten motløs ”heroinknekk” kan skimtes 
blant de startklare. Skuldrene senkes, 
hodene legges på brystet og armene 
henger mot bakken. Men oppturen kommer! 
Skjønt, om startløftet ble skapt av vingens 
egenskaper eller vissheten om at dette 
kanskje var årets siste mulighet og dertil 
fandenivoldskhet, er ikke godt å si… Den 
ene etter den andre velter seg i alle fall ut i 
saligheten. 
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Jeg klarer å karre til meg to korte skliturer 
i løpet av formiddagen, før jeg konklud-
erer med at dett var dett. Jeg setter meg  
relativt fornøyd bak rattet og staker ut 
kursen mot Oslo-gryten. Klokken er 17.00 
i det jeg nærmer meg Sandvika. På min 
venstre side ser jeg Solfjellstua i lav høst-
sol, og siden jeg ikke har noe bedre fore, 
legger jeg turen innom. Ved parkeringen 
konstaterer jeg at vindpølsen henger 
slapt, med noen impotente bevegelser nå 
og da. Jeg tenker som så at jeg kan jo ta 
turen opp for kondisjonens skyld…

Solfjellstua
På toppen er utsikten upåklagelig, og 2. 
oktober til tross; det er t-skjorte vær! Men 
vinden er fraværende. De som har vært på 
Solfjellstua vet at nullvind-start der, er så 
som så. Liten og ujevn ”rullebane” med 
et loddrett fall på enden som mer eller 
mindre avsluttes i pipene på husene noen 
hundre meter lengre nede, krever sin pilot.  
Ja, ja – jeg har da ikke planer om å falle! 
Jeg stoler på erfaring og vinge, og legger 
ut. Det vidunderlige med paragliding er 
at man aldri blir utlært; de som sier noe 
annet tror jeg ikke noe på. Denne flyturen 
skulle i alle fall vise seg å gi meg en me-
teorologisk overraskelse av det positive 
slaget. 

Fra kontrolltårnet i mitt eget lille hode, ble 
jeg bevilget en forlengs startklarering, et-
tersom rullebanen ble vurdert for kort til 
baklengs i nullvind. Jeg hylte mot himmelen, 
og la i vei med forventninger om en snartur 

innom basehoppingens forunderligheter. 
Men svupp! Vingen spratt opp over meg, 
og før jeg nådde frem til kanten var jeg i 
luften. Et velkjent fenomen på Solfjellstua 
vil gamle travere i de traktene nok nikke 
og si. Ja, sant nok det. Men det var jo ikke 
vind i pølsa for svarte!  

Vidunderlige saker
Jeg la meg langs fjellkanten. Det løftet, 
men ikke mye. Etter første legg var jeg 20 
meter over start. ”Ja, ja dette var da rik-
tig så vidunderlige saker”, sa jeg til meg 
selv mens jeg putret langsetter granitt 
og skog. Foreløpig lot jeg meg ikke rive 
med, og konkluderte med at ”det holder 
vel til et legg eller to”. 10 minutter senere 
var jeg 40 meter over start. Store alpakka 
– nå snakker vi butikk med syltestrikk! 
Termikkhang i oktober på en nordavinds-
dag…sånt’no hadde vi ikke på Sunnmøre 
da jeg var liten! Like ovenfor stien til  
venstre for starten, fant jeg en kile av  
oppadstigende strømmer ved hver  
passering. Jeg hektet tommeltottene 
og styrelinene på karabinene, og lot  
kjøttvekta og seletøyet svinge for meg 
i det marginale løftet. Tilslutt nådde jeg 
turens makshøyde 70 meter over toppen. 
Et disig slør over dalen og skogteppet 
og en sløv høstsol i vest, skapte et 
”prospektkortvakkert” inntrykk. Jeg var 
alene og kunne boltre meg som jeg ville i 
vissheten om at dette trolig var sesongen 
05’ avskjedsgave til undertegnede. Og 
jeg var dypt takknemlig. 

Summen av variabler
40 minutter senere landet jeg samtidig 
med den nå oransje kladden i vest. Jeg 
klødde meg litt på utsiden av topplokket, 
mens den velkjente og euforiske post-
flight-roen la seg godt til rette på innsiden. 
Jeg hadde på ingen måte foretatt min  
beste tur i karrieren, ei i distanse eller tim-
er, men definitivt en av de mest forunder-
lige. Og en av de med dårligst forutsett 
utfall. Sen høstdag, dis i dalen, nordavind 
meldt fra Gislefoss og co, nullvind på start, 
en himmel renset for velgjørende skyer.  
Ingenting tydet på ”godtur”. Akkurat derfor 
 er dette en av de turene jeg garantert vil 
huske best, trolig på bekostning av en  
etter læreboka ”bedre” tur. Et hangsvev 
på et lite høydedrag er normalt ikke noe 
som man ”skriver hjem om”. Den inne-
holder ingen av distanse- og konkurranse 
flygingens krevende taktiske vurderinger 
i form av fart og kursvalg, store høyder 
og Gud vet hva. Men summen folkens,  
summen av denne vesle turens variabler; 
det er det jeg tenker på. Sollyset, stem-
ningen, idyllen, overraskelsen over at den 
varte og varte utover det forventede, og 
følelsen av at neste tur kanskje ligger en 
mørk og hustrig vinter unna, og at dette! - 
dette er det siste av det gode liv for denne 
gang…nyt det! Ja, for pokker – noen 
ganger er virkelig det enkle det beste. Og 
jeg er sikker på at dere som fortsatt leser 
vet hva jeg snakker om… 

Godt nytt flyår!
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Galleriet
Foto: Nikolas van Etten
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Det brasilianske solteamet deltar i Acroaria i Italia. Foto: Eli Fjose

Malin (3,5 år) poserer med sitt personlige utstyr: 
en utrangert slalomhjelm, barneseler fra Sup-air og en 

ombygd 3,5 m2 kite fra Ozone. Foto: Pål Tore Sveen
Ove Tillung frå Voss HPK tumbler under 
NC Lofthus 2005. Foto: Geir Inge Dyvik
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Dalføret rundt Hvittingfoss  
skaper ofte supre flyforhold. 
Medlemmene kommer stadig 
svevende, i sine fargerike farko-
ster, ut fra Grøtterud med utsikt 
over sentrum. 

Hvittingfoss, Kongsberg Kommune. ”13 
gårde og nogen standsiddere” het det i 
et dokument fra 1870. Etter hvert kom det 
bru over elva, tresliperi ved fossen, jern-
bane med damplokomotiv og dampbåt på 
Numedalslågen. Senere kom flytrafikken 
og 15. januar 1992 fikk det lille tettstedet 
Hvittingfoss Luftsportklubb. Fra Grøtter-
ud kommer medlemmene i sine fargerike 
farkoster stadig svevende med utsikt over 
sentrum. Vi forsøker stadig å verve noen av 
stedets innbyggere til å komme seg i luften, 
men så langt bare blitt med noen tandem-
turer. I stedet har vi ivrige medlemmer fra 
traktene rundt, nærmere bestemt innenfor 
en ring fra Larvik i sør, via Porsgrunn, Sk-
ien, Flatdal, Seljord, Kongsberg, Drammen, 
Oslo, Lillestrøm, Fredrikstad og Hvaler.

Lågendalen – et flymekka
Hvittingfoss ligger i Lågendalen, og 
dalføret gir fine flyforhold. Dette skyldes 
bl.a. at dalens sørvendte side mellom Hvit-
tingfoss og Kongsberg både genererer og 
slipper mye termikk så fort solen kommer 
frem. Mange distanseturer oppover mot 
Kongsberg, og forbi, er flydd herfra. Ikke 
minst under NC-arrangementene de siste 
tre årene.

Solgangsbrisen kommer som regel til Hvit-
tingfoss ved 14-15-tiden, og sørger for 
gode hangforhold, også på svake dager. 
Ved vind fra vest eller sørvest møter den 
vestlige luftstrømmen solgangsbrisen ved 
Hvittingfoss i det at dalføret her svinger fra 
vest mot sør. Dalføret er stengt i de andre 
retningene, og luften blir presset oppover. 
Dette fører ofte til et stort løftområde med 
diameter på flere km rett over Hvittingfoss.

Hvittingfoss 
luftsportklubb

Grøtterud. SØ,S,SV 425 moh
Grøtterud er hovedstarten til HLSK, og 
byr på mange flybare dager i løpet av året. 
Starten har stadig blitt utvidet og forbedret 
de siste årene. Her er det PP3 start på sva-
berg som ender i en rampe for HG på hele 
6 * 15 m. Rett ved siden av ligger PP2-start-
ene. Grøtterud blir også brukt i kursing. 
Nytt for 2005 er topplandingsområdet som 
ligger i flukt med startene. Dette området 
kan også fint brukes som teltplass. 
Landingen er synlig fra start og er stor og 
åpen. I samarbeid med en velvillig grunneier 
fikk vi i våres endret formen på denne, slik 
at det nå er enda enklere å lande fra flere 
retninger. 
Stedet blir brukt så lenge ikke snøen  
hindrer oss i å komme frem. Det er bilvei 
med gode parkeringsforhold 10 min fra 
start. Fra tidlig på våren kan man gå fra 
landing via en lokal sti opp til start. I gnis-
trende solskinn er dette en flott naturop-
plevelse hvor de første blåveisene titter 
frem, samtidig som du får dagens trim.
Skulle termikken bli litt for hard en fin 
sommerdag er det utrolig deilig å ligge på 

Tekst: Trude Steen - Foto: Runar Halling

rampa og slappe av i solen mens man titter 
utover dalen, eller opp på cumulusene som 
popper, i hyggelig samvær med klubb- 
kamerater og andre flyvenner. Dagen  
avsluttes gjerne i hyggelig passiar på land-
ing, eller på en av spisestedene i sentrum.
Forresten innehar Tor-Erik Stranna (OPK) 
distanserekorden på 113,4 km. Den ble 
satt under NC i 2004.

Glaneberget. NØ,Ø,SØ 325 moh
Glaneberget, en PP2-start, ligger rett 
over fylkesgrensen, i Vestfold, kun 3 km 
fra Hvittingfoss. Høydeforskjellen er ca 
250m, men det er blitt flydd flotte distanse-
turer fra denne starten da den ligger på et  
termikktriggerpunkt. Jordene foran start 
genererer termikk tidlig, og både sør og 
nord for start er det fine hang-partier. 

Rudskollen. NV,N,NØ 590 moh
Rudskollen ligger på sørsiden av Lågen-
dalen, vest for Hvittingfoss. Det tar ca 25 
min å gå opp fra parkeringen til start. Ruds-
kollen er en av østlandets beste nordstarter, 
og har også gode topplandingsmuligheter. 

Klubben vår

Magne og Tigern i sving over Grøtterud
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Hva holder HLSK på med 
ellers da?
For andre året på rad arrangeres det nå i feb-
ruar klubbtur til Sør-Spania. I fjor reiste fire 
grupper nedover, både ferske og garvede 
piloter. Alle fikk fine flyopplevelser.
Hvert år bruker mange av oss å reise til 
Veko i Voss – selvfølgelig. Det er alltid en 
av årets største begivenheter. Vi har felles 
turer til sikkerhetskurs i Aurland, og gjerne 
også til flere av NC-rundene. Vinteren 2005 
dannet vi en distansegruppe som holdt 
jevnlige møter frem til termikken begynte 
å lokke. 

Vi holder nybegynnerkurs, hovedsakelig et 
kurs på våren og et på høsten. Et av vårens 
to kurs dro på helgetur/klubbtur til Hjartdal. 
Høstens kurs fikk en flott helg i Vågå, hvor 
også mange andre fra klubben var med. 
Totalt har 25 elever gått på kurs hos oss 
i 2005.

Klubben har også en vinsj som vi brukte 
flittig høsten 2002/vinteren 2003. Vinsjing 
er kjempemoro, men de siste årene har 
det ikke vært frost på jordene før MASSE 
snø har lagt seg og satt en stopper for 
det hele. Omlegging i jordbruket, spesielt 
produksjon av høsthvete begrenser også 
mulighetene våre drastisk.
Ompakking av nødskjermen er også viktig, 
så en gang i året holder vi kurs i kasting 
og pakking av denne. En populær aktivitet. 
Så er det medlemsmøter, månedlige styre-
møter og selvfølgelig julebord. 
Styret jobber med etablering av en web-
basert værstasjon. Dette prosjektet er 
i planleggingsfasen. Så foreløpig klarer 
vi oss med ”værdamen” på telefon. Som 
følge av værstasjonen blir også klubbens 
sms-tjeneste flittig brukt for å samle med-
lemmene til flyging.

Norgescup i PG
De siste tre årene har vi hatt privilegiet 
av å arrangere Norgescup i Hvittingfoss.  
Arrangementet har hvert år gått i Pinsen. 
NC-generalen er Rob Hazes, som sammen 
med en ivrig gjeng la grunnlaget for det 
første arrangementet i 2003. Vi har i løpet 
av årene blitt godt kjent med lokale krefter, 
som rektor på barneskolen. Takket være 
ham får vi leie skolen og bruke dette om-
rådet som stevnekontor, campingplass, 
overnattingsrom, frokostsal, dusj & bad, 
fotballbane, bålplass, festplass, til bade-
stampen, kiosk, bussholdeplass og premie- 
utdelingssted. Dugnadsånden i klubben 

blomstrer også ekstra under dette  
arrangementet – sammen med velvillig 
hjelp fra NC-deltakerne.
I 2005 ble det et festarrangement med 54 
piloter i PP5-konkurransen, samt omtrent 
like mange friflygere. Men - myndighetene 
avslo i siste liten vår søknad om økt 
høyde, noe som er avgjørende for å kunne  
gjennomføre en NC. Det som til slutt hjalp 

 
var en samtale med direktøren for flysikker-
het i Norge. Uken før arrangementet fikk vi 
så innvilget søknaden, og arrangementet 
ble forberedt på rekordtid. 

Ekstra hyggelig er det å se at flere familier 
også tar turen hit. Ungene elsker bl.a. å 
bade i den vedfyrte stampen – selv om den 
ikke er like varm på dagtid. Pinseværet ga 
oss to godkjente runder av fire mulige flyd-
ager under siste NC.
I 2004 satte Lena Abotnes (JHPGK) ny  
distanserekord i Norge for kvinner med start 
fra Grøtterud. Rekorden lyder på 77,6 km!
Også Pinsen 2006, 3.-5. juni, blir det NC 
hos oss igjen så da sier vi velkommen til 
dere alle!

Andre offisielle og uoffiselle 
rekorder
Den 11. mai 2001 setter Jon Fjelldal 
Norgesrekord i FAI Trekant. Rekorden var 
på 39,5 km; Grøtterud, Himfjell (3-4 km NV 
for Rudskollen), Hærland (gård i Svarstad), 
Grøtterud. Rekorden holdt et drøyt år, og 
er fremdeles fylkesrekord for Buskerud.

Faktaboks

Klubbnavn  Hvittingfoss Luftsportklubb

Etablert 15.01.1992

Geografisk område  Buskerud,  
 Hvittingfoss

Antall medlemmer 89
Antall aktive (flyr mer enn 10 t. per år) 50
Menn 82
Kvinner 7

Lokale flysteder (navn, moh, vindretn.)  
 Grøtterud, 425, sø, s, sv
 Glaneberget, 325, nø, ø, sø
 Rudskollen, 590, nv, n, nø
 Hajeren, 410, sv, v

Hjemmeside  www.hlsk.no

Leder  Rob Hazes

Den 7. august 2004 satte Tomas Jørgensen 
ny hengerekord på Grøtterud med 7 timer 
og 15 min! Tomas var for øvrig fremdeles 
pp2 da han fløy denne turen, og fløy uten 
vario.

Vi utfordrer Tromsø hang- og paraglider- 
klubb til å presentere klubben sin i neste 
nummer av Fri Flukt.

NC2003, nå er det like før...
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I midten av juni satte tre for-

ventningsfulle sirdøler seg i bilen 

med visshet om at de hadde en 

lang kjøretur foran seg. Målet for 

turen var prøve-EM i hangglid-

ing som ble arrangert på Istra 

halvøya i Kroatia. 

Kristian IV klappet til kai i Hirtshals ved 

midnatt. Deretter var det å kjøre på skift 

ned gjennom Danmark, Tyskland og Lux-

embourg. Første stopp som inneholdt 

mer enn bunkring av drivstoff og Red bull, 

var hos tidligere verdensmester og hang-

gliderprodusent G. Thevenot i Frankrike. 

En meget hyggelig mann som tilbød oss 

det meste. Etter å ha pratet noen timer 

med Thevenot, satte vi oss bak rattet igjen 

og satte kursen østover og inn i Sveits. 

Siden tunnelen var stengt måtte vi krysse 

de Sveitsiske alper over Gerholf-passet, 

noe som tar en del ekstra tid. Bare så synd 

at vi krysset midt på natten. Jeg vil tro at 

utsikten er helt fantastisk hvis en krysser 

Prøve-EM i Kroatia

på dagtid. Klokken 05.00 kom vi frem til 

Laveno som ligger rett nord for Milano. Vi 

fortsatte videre østover etter å ha slappet 

av noen timer i bilen, i tillegg til et lite besøk 

hos Helite sin seilmaker. En del timer se-

nere krysset vi den Slovenske grensen ved 

Trieste. Det gikk fort gjennom Slovenia, og 

kun et par timer senere var vi på plass ved 

SPA-hotellet rett utenfor Buzet i Kroatia. Vi 

hadde da mer eller mindre kjørt i to døgn.

Eneste under 60
SPA-hotellet var kjempefint. Det hadde 

både innendørs og utendørs svømmebas-

seng, gjørmebad, massasje, varme kilder 

og frisør. Vi fikk ikke tid til å prøve noe av 

det, men de reklamerte i hvert fall med 

at de hadde det. Eneste minuset var at vi 

nok var de eneste gjestene under 60 år. Vi 

hadde  forventet oss en litt annen alders-

gruppe da vi satt og pratet om SPA på ve-

ien nedover. På den annen side er litt eldre 

mennesker veldig OK å bo sammen med 

fra klokken 22.00 og utover når en kommer 

hjem trett og sliten etter en lang dag i luften 

eller sittende bak rattet på en bil. 

Tekst og foto: John M. Ousdal 

Verdens beste piloter med
Lørdag 18. juni skulle konkurransen ha 

startet. Mange av verdens beste piloter 

var påmeldt, totalt 114 stykker, deriblant 

regjerende verdensmester, Oleg Bond-

archuk fra Ukraina. I tillegg til Olav Lien 

Olsen fra Sirdal, deltok brødreparet Olav 

og Arnt Ola Opsanger fra Norge. Etter å ha 

ventet noen timer på start denne dagen, 

bestemte arrangøren å kansellere dagen 

på grunn av vinden. En time etter kansel-

leringen ble styrken og retningen veldig 

bra, og de fleste av deltakerne tok seg en 

kjentmannstur i kroatisk luftrom.

Konkurransen endelig i gang
Første konkurransedag ble tirsdagen. Op-

pgaven var på 131,5 km. Ingen piloter kom 

seg til mål, men Oleg vant dagen med sine 

63,5 km. Olav Lien fløy 22 km, mens Olav 

og Arnt Ola fløy henholdsvis 29,4 og 27,6 

km. GPS og kart er kjekt å ha når en er i 

hentetjenesten og  piloter ikke kommer til 

mål. Det er mye skog i Kroatia og den er 

tett!
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Konkurransens andre dag
På onsdagen ble en oppgave på 102 km 

satt opp. Denne dagen begynte folk å fly til 

mål. Dagen ble vunnet av Christian Ciech 

fra Italia med tiden 2 timer og 26 minut-

ter. Olav fløy også til mål og havnet på en 

32. plass denne dagen. Arnt Ola og Olav 

Lien landet etter 88 og 71 km. I kveldin-

gen reiste vi opp til starten Vojak som lig-

ger på 1400 moh med en fantastisk utsikt 

over Kvaerner bukta og Istra halvøya. Her 

har de bygget en rampe ikke så ulik den 

på Tonstad. Sjåføren for det danske laget, 

Olav Lien og jeg rigget opp vingene våre 

i fine forhold. Dansken kom seg i luften, 

men fem minutter senere snudde vinden 

og gjorde det umulig å fly. Vi ventet lenge, 

men måtte til slutt innse at slaget var tapt. 

Det ble nedrigging av vinger i skumringen 

og en sen ankomst til hotellet.

GPS lynkurs
Torsdagen var Per Gustav  litt lei av å se på 

hangglidere og fant ut at han ville til turist-

byen Opatija for å se etter dykkebutikker. 

Er ikke helt sikker på om det var kun derfor. 

Vi hadde hørt rykter om at det var litt av 

hvert å se på andre siden av Mount Ucka! 

Etter å ha gitt meg et lynkurs i GPS, tok han 

avgårde mot strendene i leiebilen til Op-

sangers. Dagens oppgave var på 96 km og 

ble vunnet av Gerolf Heinrichs fra Østerrike 

med tiden 2 timer og 2 minutter. Olav fløy 

i mål på 3 timer og 5 minutter, og havnet 

med det på 36. plass. Arnt Ola og Olav 

Lien landet etter 63 og 52 km, og jeg fikk 

brukt for mine nyervervede GPS-kunnska-

per. Dagens middag ble inntatt i den lille 

koselige middelalderbyen Hum, kjent som 

verdens minste by.

Lang vei for en flytur
Fredag våknet vi til kjempevær som vanlig. 

Sola steiket under hele oppholdet og tem-

peraturen var oppe i 34 grader i skyggen. 

Burde ikke si det, men det var litt vel varmt 

til tider. PG (Per Gustav) hadde en avtale 

med en lokal dykkerklubb om vrakdykking 

denne dagen, og var på vei til Opatija da 

vi stod opp i syv-tiden. Dagens oppgave 

var på 133 km og dagens vinner ble ver-

densmesteren med 2 timer og 56 minutter. 

Også denne dagen fløy Olav Opsanger i 

mål, og fikk en sterk 20 plass. Dette var da-

gen da Arnt Ola kom til mål for første gang 

under konkurransen. Han fløy inn til en 32. 

plass. Olav Lien landet etter 60 km og jeg 

fikk brukt GPS igjen. På kvelden gjorde vi 

ett nytt forsøk på starten Vojak. Dette var 

min siste sjanse til å få luft under vingene i 

Kroatia. Det var fine forhold da vi kom opp, 

så vi rigget vingen min fort. Denne gangen 

kom jeg meg ut og 20 minutter og 1250 

høydemeter senere landet jeg glad på mål-

jordet for EM. Godt det ikke ble totalt bort-

kastet å dra på vingen 750 mil!

Siste konkurransedag
Den siste konkurransedagen var lørdag. 

Dagen ble vunnet av Michael Friesenbich-

ler fra Østerrike. Han brukte 2 timer og 22 

minutter på de 90 km som var satt som 

oppgave. Olav fløy inn til 33. plass, mens 

broren fikk en 44. plass. Olav Lien landet 

etter 69,4 km på konkurransens siste dag. 

Verdensmester Oleg Bondarchuk landet 

etter 68,4 km denne dagen.

Resultater
Konkurransen ble vunnet totalt av G. Hein-

richs etterfulgt av M. Friesenbicler, M. 

Alonzi, Seppi og C. Voiblet. Nordmennene 

Olav, Arnt Ola og Olav Lien  havnet på hen-

holdsvis 22., 50. og 87. plass. Sønnen til 

Thevenot deltok også i mesterskapet og 

havnet på en fin 52. plass.

Hjemtur
Lørdags ettermiddag satte vi oss på ny i 

bilen og kjørte stort sett samme ruta hje-

mover. I stedet for å kjøre gjennom Lux-

embourg fikk vi lurt oss nordover via Bel-

gia. Opsanger brødrene satte kursen mot 

Østerrike der German Open begynte noen 

dager senere. Klokken 16.00 på mandag 

var vi tilbake på Tonstad...

Kroatia er absolutt et land jeg kunne tenkt 

meg å reise til igjen. Her får du god mat, 

treffer hyggelige mennesker og får sett 

koselige middelalderbyer omgitt av en fan-

tastisk natur. Hvis de norske gutta trenger 

sjåfør neste år så stiller jeg gjerne opp!  

Olav Opsanger starter
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Verdens beste ferie!
   Flyging i Sør Afrika
Tekst og foto: Lene Einarsen

Det er minst 20 cm nysnø uten-
før stuedøra mi, og snøen bare 
laver ned. Jeg har jobbet hardt 
i to dager for å ordne alt som 
lå på pulten etter fire uker ferie. 
Jeg har fri i morgen og skal på 
skitur, som sikkert blir bra, men 
problemet er at jeg skulle så 
forferdelig gjerne mye heller ha 
vært i Sør-Afrika…

12.5 nordmenn startet Sør-Afrika-opphol-
det i regi av Termikk & Rotor med besøk på 
det min gode venninne Nina kalte verdens 
beste fiskerestaurant i Camps Bay, Cape 
Town - The Cod Father. Vi ble traktert i 
vinkjelleren med sushi til forett (og hove-
drett og dessert for noen), mens kokkene 
tilberedte den fisken og de skalldyrene 
vi selv plukket ut fra disken etter ønske. 
Vi spiste og drakk godt, lenge og variert. 
Regningen ble kjempedyr den, hele 300 
rand pr. person med rikelig tips. Rand og 
kroner er omtrent lik i verdi, så absolutt 
ikke dyrt i det hele tatt.

Hermanus
Neste dag vendte vi bilpansrene mot Her-
manus og huset Tonny hadde leid til oss 
av en operasanger som var på turné. Her 
blåste det ikke bare kuer og kaniner, men 
minst en hval i kasta. Vi ble underholdt av 
de lokale tandempilotene som ikke var 
langt unna å rygge på veien ned til landing. 
Vi var skjønt enige om at denne turen ikke 

skulle begynne i for mye vind så vi install-
erte oss i huset og inntok et herremåltid 
på en av byens bedre restauranter. Jeg 
innser på dette tidspunktet at jeg kommer 
til å trives veldig bra i Sør-Afrika, selv om 
vi ikke har flydd enda. De to startene  
inspiseres og ser flotte ut. Vi fordrev tiden 
med paraventing av høy klasse med hval-
safari, shopping, haisafari med the sharky  
ladies, vinsmaking og sånne hyggelige 
ferieting man gjør når man er på ferie. 
Vi fløy dagen etter, jeg nøyde meg med 
drøye halvtimen i termikken, jeg satt ikke 
godt i setet mitt. Den polstringa Ronny 
hadde sydd på før jeg dro var ikke nok, 
jeg fikk gnagsår under knærne av kanten 
på setet. Sytråd, tape og en bilsvamp til 
polstring ble kjøpt inn, dessverre var de 
utsolgt for synål. Heldigvis hadde Mona 
med seg det – så her skal det sys!

You’re in paragliding heaven girl!
Neste dag reiste vi til Wilderness, drøyt 
fem timers kjøretur. Det var heng når vi 
kom frem, men veldig sent og snart mørkt 
så vi satset på tidlig avgang neste dag. 
Huset i Wilderness eies av Dion, en PG-
pilot som egentlig er fra Pretoria som 
har bodd de siste 10 årene i Wilderness 
og lever og ånder for og av paragliding. 
Svigerfar Andy og hundene Fat Dog og 
Zen passer huset + to ferme hushjelpere. 
Et kjempested! Vi bor nesten på stranda, 
velegnet for både morgenbad og annen 
trim. Delfiner leker i bølgene og hvaler 
hopper lengre ut. Flystedet Kleinkrantz 
en så kort kjøretur unna at det er flaut å 
kjøre dit for en nordmann som er vant til 
å GÅ til takeoff. Det var her vi skulle være 
lengst på oppholdet vårt, Wilderness var 
basen med et uttall av flysteder i umiddel-
bar nærhet.

Gerrickes
Etter noe som kun kan betegnes som 
grisekjøring i ulendt terreng, fikk Tonny 
oss trygt frem til starten på Gerrickes, 
123 m.o.h.. Denne starten ligger på andre 
enden av det kjempefrykteliglange hanget 
Paradise som starter ved Kleinkrantz. Til 

Herlig lang strand...
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høyre for start flyr du ikke ved høyvann, 
fins ingen landinger der, men til venstre for 
start strekker sandstranda seg så langt at 
øyet blir både stort og vått. For et sted! 
Starten er gresskledt og perfekt for bak-
lengsstart. Helt fløte å fly der. Jeg koste 
omtrent rompa av meg en times tid, kjem-
pefornøyd med at polstringa fungerte og 
setet satt som spøtta på. Dagens flyplan 
var å fly over en time og fly over take-off. 
Done. Etter lunsj en liten tur på Map of  
Africa, ca 150 moh og litt annen vindret-
ning. Starten er en superenorm gresslette 
hvor du fint kan stå og trekke skjerm. Litt 
svake forhold, men en fin tur. Tur nr. 2 i 
dag, ugh! Hvor skal dette ende?

Nytt flysted
Sedgefield, nytt flysted som ligger på 
åsryggen bak Gerrickes. Starten er 140 
m.o.h og er et tidlig termikk sted, blir rela-
tivt friskt der på ettermiddagen. Kjempe-
fint der i lufta den første drøye halvtimen. 
Kjempegøy å skru. Da sola kom frem ble 
det definitivt mer jojo. Gøy flyging, men 
slitsomt. Landet etter drøy time og var 
utrolig sliten i hodet. Prøvde en tur til et-
ter lunsj, da var det svakere termikk, jeg 
hadde ikke tur med syklusen og valgte 
å gå ut for å ikke bli fanget bak de høye 
gummitrærne hvis jeg kom i brødsynk. Det 
var marginalt, men noen kom seg jo opp… 
Jeg landet plutselig blant esler og annet 
snacks. Heldigvis hadde de opptelling før 
bilen gikk fra hovedlanding og tilbake til 
Wilderness, så jeg ble savnet og hentet.

Kleinkrantz
Optimisten Dion kunne igjen fortelle oss at 
this is looking good, really good. Jeg som 
hadde vært på stranda og gått morgen-
turen i sterk motvind skjønte for så vidt at 
det kanskje ikke så så bra ut, men vi hører 
jo alltid på de lokale… Noen hadde dratt 
på Safari, resten av oss paraventet rimelig 
profesjonelt. Ventetiden brukte vi på litt 
papirarbeide hos den lokale klubben. 
Dion fløy tre turer den dagen. Det blåste 
MYE, sånn ca 8,5, innimellom. Han hadde 
en heisatur av en annen verden bakover i 
buskene og hadde helt klart englevakt, det 
var ikke pent, men det gikk bra og mannen 
kom faktisk flygende ut av det hele. Helt 
utrolig! Han hadde frontinklapp og så el-
lers ut til å storkose seg. Etter lunsj dukket 
det opp flere lokale, masse underholdning. 
Jeg lærte mye av den paraventinga. Tonny 
fløy og jeg var flysugen som bare fy, men 
alle synes liksom at det blåste for mye. Så 

dabba det litt av og flere busta ikke bare 
en, men flere ganger da de prøvde seg. 
Henget er så lavt at du må vrenge venstre 
omtrent før du har tatt av. Så tok også jeg 
av, og fy søren jeg tar tilbake alt jeg har 
sagt om at hangflyging ikke er morsomt! 
Det er sinnsykt gøy! Subba nesten san-
dynene i perioder, på neste 
legg var jeg over start. Det 
dabba av litt, jeg var så ivrig 
at jeg skjønte at jeg hadde 
bæsja på leggen først da det 
var alt for sent. Jeg landet 
laaaangt borte på stranda i 
en sky av sand, surfende bor-
tover. Jeg brukte så lang på å 
komme tilbake til starten, at 
de nesten sendte ut en lete-
patrulje etter meg. Men den 
flyturen var verdt hver kalori 
og hver eneste svettedråpe 
– kjempegøy!

En meeeget 
interessant dag
Tidlig start på Sedgefield i 
dag fordi det kommer til å 
bli sterkt. Dion var klar for  
Serpentine, hans favoritt fly-
sted. Her var det mye som ikke stemte 
for meg. Punkt 1 dårlige med ansten-
dige landinger. Fantes en hovedlanding, 
men den ville vi nok ikke nå frem til pga 
motvind hvis vi ikke kom opp. Punkt 2 
masse tornekratt foran starten og noe som 
så ut for meg som rimelig slappe forhold. 
Christer og Bertil fløyt på tur til Map of Af-
rica, Steinar landet bakpå og 
vi andre kjørte til Map of Af-
rica hvor vi møtte Bertil i lufta 
og Christer på start hvor han 
hadde topplandet. Tur nr. 2 
ble hang i marginale forhold 
på Map of Africa. En morsom 
tur.
Så bar det tilbake til Serpen-
tine, jeg hadde ikke lyst, men 
i et demokrati bestemmer 
flertallet. Tonny tok seg tid 
til å kjøre langs åssiden for 
å vise alternative landinger. 
Jeg bestemte meg for å fly og  
angrer ikke et sekund på det, 
for en tur! En lokal pilot og 
Tonny viste at det gikk greit 
å komme over tornekrattet. 
At det landa noen nedi der 
lot jeg ikke plage meg da jeg 
først hadde bestemt meg for 

å ta av. Jeg var lavt over tornekrattet. Mar-
kant løft rett etter start, men jeg dro bort 
der husbobla liksom skulle ligge… Alle de 
andre lå an til landing, jeg snudde tilbake 
til take off og tok meg opp der siden det 
ikke var noen andre som skulle ut. Fy 
søren hvor lett det er når alt funker. Jeg 

  
bare skrudde meg opp til 425m, 400 m 
var mer enn nok, hadde jeg fått beskjed 
om. Den andre bobla skulle ligge ved det 
brune huset på fjellet bak. Det gjorde den 
ikke. Heldigvis møtte jeg en annen pilot, 
tror han kom tilbake fra Map og Africa, vi 
begynte å sirkle sammen og fant termikk. 
På det meste hadde vi 4 i løft. Jeg skrudde 

Sigurd inn for landing på stranda, Map of Africa.

Lions Head – hvor Tonny helst så at vi ikke fløy fra - starten 
er ikke stor.
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meg opp til 650 m og passerte nødland-
inga i sentrum i en høyde på 500 meter… 
Du skulle sett fjeset på Tonny da jeg sa hei 
bak han på landinga ved Map of Africa. 
Det hadde han nok ikke ventet.

Klubbkveld
Lørdag ble vi invitert på den lokale klubbens 
årlige festaften med Braai og god bland-
ingsvin. Skywings er Sør-Afrikas største 
med 60 medlemmer. Dion ble litt misun-
nelig da vi fortalte hvor mange medlem-
mer vi er i OPK. Det de ikke har i størrelse, 
tar de igjen i godt klubbarbeide. For det 
første er de kjempeflinke på starter. Vi fløy 
ikke fra alle startene de har i nærheten, 

men de har noe for nærmest alle forhold. 
De holdt også på å lage en ny start på ås-
ryggen mellom Serpentine og Sedgefield 
som forhåpentligvis er ferdig til neste år. 
Hvert år premierer de pilotene i klubben. 
De har delt opp pilotene i de som flyr 
over og under 300 turer i året sånn at alle 
skal få sjansen til å bli premiert. Mye bra  
flyging i denne klubben! De premierte alt fra  
distanser, dristighet, vannlandinger, største 
progresjonen osv. Premiene var alt fra 
god vin, morsomme tegninger, stor heder 
og ære til prisvinneren og fete pokaler og 
plaketter. Stor stas for vinnerne.

Porterville
Porterville skulle være høydepunktet på 
turen, den flymessige rosinen i pølsa. Og 
for et distansested! Igjen en flott start du 
kjører nesten helt opp til. Dasklip Pass er 
den eneste starten med steiner på turen, 
men de var dekket med nett. Det regnet 
da vi stod opp, men ifølge værbriefingen 
til Bob skulle det bli kjempeforhold denne 
dagen. En front hadde passert og vi ville 
få klassisk baksidevær. Forholdene i Por-
terville er også litt forutsigbare for de som 
kjenner stedet godt. En av tingene som 
alltid inntreffer er solgangsbrisen hver  
ettermiddag. Når den kommer, varierer 
litt fra dag til dag, men tro meg den kom-
mer. Det er akkurat som om du slår på en 
bryter, det går fra vanlig pent termikkvær 
til MYE vind. Forholdene kan bli så sterke 
at det er umulig å lande på normal, ans-
tendig måte. (Vi fikk landing-i-mye-vind-
foredrag fra Martin i Cape Town, men det 
er en helt annen historie). Så enten lander 

du før solgangsbrisen kommer, eller så flyr 
du over passet og fortsetter turen i neste 
dal, Sitrusdal. 

Termikken var til tider kraftige saker, det 
var lett å komme seg opp. Var over fjell-
kjeden et par ganger, men sloss skikkelig 
med termikken. Mange hadde store fly-
opplevelser den dagen! Kjempegøy med 
jomfrutur. Vi måtte feire litt siste kvelden, 
for å si det pent så tok det litt av, men moro 
var det! Vi hadde tre netter i Porterville og 
to flydager, mange kom seg på tur over i 
neste dal – Sitrusdal og inntok lunsj mens 
hentetjenesten forserte løssand, slanger 
og afrikansk veiarbeide. 

I’ll be back!
Den lokale flyskolen var en trygg havn, jeg 
håper de har bygd ut overnattingskapa-
siteten til neste gang vi kommer nedover 
– jeg har ikke mye lyst til å bo ute i bushen 
i det vi døpte for Spiderville, men må man, 
så må man. Første natta sov jeg omtrent 
ikke, jeg lå stiv som en stokk med lyset på. 
Godt at jeg ikke fikk vite før neste morgen 
at Bertil hadde fått to stykker i ansiktet 
midt på natta, vekten anslo han til å være 
som en liten biff… Som min salige mor 
pleide å si; - det som ikke dreper deg, det 
styrker deg, så jeg kastet meg over op-
pgaven med å få tak i moskitonett, dess-
verre utsolgt, men de kunne skaffe til fred-
ag, den dagen vi skulle dra tilbake til Cape 
Town. ÆÆÆÆ… Heldigvis fikk jeg lånt 
et moskitonett av Janine på flyskolen så 
jeg sov nogenlunde de neste to nettene. 
Morgenen vi skulle dra overrasket jeg 
meg selv med å dusje uten en tråd mens 
en ederkopp på størrelse med et lite eple 
satt på veggen 1 meter unna meg… Ukrutt 
forgår ikke så lett. Porterville kan kanskje 
beskrives som en krysning mellom Manil-
la og Mexico. Byens eneste spisested byr 
på alle måltider, lyrisk sopran og vin fra 
den lokale vingården. Han som trakterte  
tangetene på kvelden dro noe skikkelig 
Jerry Lewis. Carl Petter spurte gledes-
strålende om han kunne noen flere sanger 
av Jerry Lewis. Han kunne ikke det, men 
han kunne ta Zorba the greek! Som de sier 
det i Korea; same, same, but different!

Sør-Afrika er virkelig noe for seg selv, jeg 
har jo vært på noen PG-turer etter hvert, 
men dette landet har alt, og litt til! Takk til 
mine medreisende for en fin tur, god hjelp, 
inspirasjon og hyggelig selskap. 
I’ll be back! 

Kursing i Sør-Afrika avviker litt fra norsk måte. Instruktøren sender ut eleven, kommunis-
erer med henne på radioen, og kjører ned og henter henne igjen…

Starten Dasklip Pass.
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Hvordan kan jeg delta i en Norgescup?
Du må være PP5 og inneha sportslisens. 
Sportslisens får du ved å krysse av for 
dette når du fornyer lisensen din. Når du 
møter opp på første NC betaler du en  
årsavgift til KK på 100 kroner. Da blir du 
registrert som konkurransepilot og får  
poeng til NC og NR.

Hva koster det?
Årsavgift til KK: 100 kroner
Deltakelse i NC: 100 - 150 kroner per dag 
(en NC varer i normalt 2-4 dager)

Konkurranseformer
Normalt består en distansekonkurranse 
av ett eller flere vendepunkter. Alle piloter 
har samme starttidspunkt (luftstart) og 
den som kommer først imål vinner. Husk 
at det er veldig vanskelig å komme imål. 
Klarer du det hver dag i en konkurranse 
vil du finne navnet ditt veldig høyt på  
resultatlistene. En konkurranse går normalt 
over flere dager, og oppgavene varierer 
fra dag til dag. Oppgavene bestemmes 
av en oppgavekomitee som består av  
stevneledelsen og konkurransepiloter 
med god kjennskap til stedet det flys på. 

Fridistansekonkurranser brukes sjelden, 
men i Norge har vi Milsluker’n som en 
kombinert NC og Fridistansekonkurranse. 
Du må ikke være registrert NC-pilot for 
å delta i Milsluker’n, men du får da ikke  
poeng til NC og NR.

Ulike konkurranseformer
• Race-to-goal (felles luftsstart utenfor/ 
 innenfor en startsylinder)
• Elapsed time  - idividuell tid (klokken   
 starter når du entrer eller forlater en  
 definert startsylinder)
• Triangle – oppgavens vendepunkter  
 danner en trekant
• Declared goal – deklarert mål  
 (ingen vendepunkter, kun målpunkt  
 eller mållinje)
• Out&Return – ut og tilbake (består  
 av 3 vendepunkter. Start – Vendepunkt  
 - tilbake til målpunkt)

Distanseflyging
• Fridistanse (brukes sjelden  
 i NM, EM, VM eller PWC 
 sammenheng)

Deklareringer og rekorder
Du kan også konkurrere 
mot deg selv ved å prøve å 
fly lengst mulig (fridistanse)  
eller ved å sette din egne opp-
gaver som du prøver å fly.  Når 
du deklarerer setter du opp-
gaven før du beegynner flyturen. 
Du kan f.eks deklarere norsk  
eller nordisk rekord i deklarert 
mål, out&return, triangel o.l. Alle 
norske, nordiske og verdensrekorder 
premieres. 

GPS-koordinatene for oppgaven du  
setter sender på SMS til 93831040. Husk å 
skrive navn(ene) på de som skal fly turen.

Loggboka vil bli endret i løpet av vinteren. 
Følg med på www.kkpg.no for nærmere 
informasjon om deklareringer og logging 
av turer.

Ranking
Norgesrankingen (NR) består av poeng 
fra NC, NM og Distanseligaen (DL). Denne 
danner grunnlaget for uttak av landslag til 
EM, VM etc.
 
For 2007 vil det bli endringer i reglene for 
NR. Mer informasjon kommer så snart 
dette er arbeidet er ferdig.

Det finnes også en verdensranking (World 
Pilot Ranking System). For å komme på 
denne må du delta på noe som heter FAI 
Category. 2 konkurranser. Det betyr ikke 
noe annet enn at den er åpen for alle piloter 
og registrert hos FAI (det internasjonale 
luftsportsforbundet). I praksis er de fleste 
nasjonale mesterskap Fai Cat. 2 (Nord-
isk, British Open, Mexico-konkurransen 
etc.). Er du i utlandet og vil være med på 
en konkurranse er det greit å undersøke 
dette før du melder deg på. 

Tekst: Anders Bærheim

Noen linker
comp@kkpg.no
Maildressen til oss i KK-PG

www.kkpg.no
De norske konkurransesidene. Loggbok, 
NC, NR, konkurransekalender etc.
http://www.fai.org 

Internasjonale luftsportsforbundet. 
Her finner du verdensrankingen, 
konkurransekalender etc.

www.pwca.org
WorldCup sidene

KK-PG er:
Tonny Karlsen
Anders Bærheim
Lennart Artmann
Rolf Dale
Stein-Tore Erdal
Mål: 
Jobber for å motivere til konkurranse 
i Norge og utlandet

Ord og uttrykk:
NC – Norgescup
NR – Norgesranking
DL – Distanseligaen
FDL - Fridistanseligaen
PWC – Paragliding WorldCup
Task – Oppgave i en konkurranse
Turnpoints - Vendepunkter i en 
konkurranse

Tema

Nytt fra KK-PG
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Jeg har merket meg en gryende diskus-
jon rundt regelverket, og dermed også 
utdannings- og flybevisprogrammet, som 
blir brukt av HP/NLF. Dette har til nå vist 
seg gjennom en meget kritisk artikkel i Fri 
Flukt nr. 4 2005 og et svar i Fri Flukt nr. 
5 2005, samt i lange meningsutvekslin-
ger på ulike nettfora. At det er diskusjon 
rundt temaet synes jeg er positivt da det 
er behov for en høy bevissthet rundt dette 
både i hangglider- og paraglidermiljøet i 
Norge. Man skal ikke se bort fra at kritiske 
vinklinger kan sette fingeren på feil eller 
mangler i regelverket, - slikt finnes jo i alle 
håndbøker og lovtekster. I slike tilfeller kan 
det medføre endringer i et regelverk som 
er ment å være i en kontinuerlig, dialektisk 
prosess der forbedring er målet.

Internasjonal anerkjennelse
De som har vært i vårt flymiljø over tid, 
har nok merket seg at HP/NLFs utdan-
nings- og flybevisprogram har fått sterk 
anerkjennelse. Som eksempel nevnes 
at den internasjonale organisasjonen for 
hanggliding og paragliding, CIVL, allerede 
på 80-tallet (Safe pro) og 90-tallet (Para 
pro) gjorde programmene til internasjon-
ale utdannings- og sikkerhetsstandarder. 
Et annet eksempel er luftfartsdirektørens 
uttalelse i pressemeldingen etter utdelin-
gen av Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé i 
2002: ”Takket være Fossums ideer i Safe 
Pro klarte Hanggliderseksjonen å organ-
isere og innarbeide paragliding i Norge 
uten fatale ulykker, noe som mange andre 
land ikke lyktes med.” Denne anerkjen-
nelse fra miljøer med betydelig luftfart-
skompetanse står i sterk kontrast til ka-
rakteristikkene ”vissvass, selvmotsigelser 
og helt åpenbare feil” som brukes i den 
kritiske artikkelen i Fri Flukt nr. 4 2005.  
Dette er sterke ord fra en person som har 
vært i flymiljøet i kort tid, og jeg er usikker 
på om det innbyr til en konstruktiv pros-
ess. Nå kan det jo hende at uttalelsene 
er ment som en provokasjon. Jeg vil ikke 
gå inn i en polemikk om ulike paragrafer 
i Håndboka. Det er seksjonens faglige 
ledelse som sitter med tolkningsansvaret, 
og det ville være galt av meg å ta på meg 
den rollen. I en konstruktiv diskusjon er 

Håndboka-HP/NLFs regelverk
det imidlertid viktig at man har forståelse 
for hvilke ideer som ligger til grunn for 
regelverket, hvordan det er bygget opp, 
og hvilken prosess det har gått og går 
gjennom for å gjøres gjeldende. I denne 
artikkelen ønsker jeg å bidra til å klarlegge 
dette.

Frihet under ansvar
Den observante leser vil ha merket seg 
at jeg innledningsvis brukte begrepene 
regelverk, utdanningsprogram og flybev-
isprogram om hverandre. Dette var bev-
isst, og begrunnes i at helheten og hver 
enkelt bestanddel bygger på samme 
grunntanker. Håndboka er utviklet i en 
åpen prosess som har gått over 30 år, 
og prosessen vil forhåpentligvis fortsette 
etter hvert som aktivitetene og miljøet 
endrer seg. Målsetningen har vært å ut-
vikle et helhetlig regelverk som fremmer 
sikker utøvelse, samtidig som man ivare-
tar dimensjoner som flyglede, personlig 
frihet og prestasjonsøkning. Som andre 
luftsportsaktiviteter er hanggliding og 
paragliding risikoaktiviteter. Det betyr at 
utøveren kan bli utsatt for alvorlige skader 
eller brå død dersom han ikke makter å 
kalkulere risikoen og sette den i forhold 
til egne evner. Utøvelsen er svært avhen-
gig av ytre miljøfaktorer. Meteorologiske 
forhold, topografiske forhold og materi-
alforhold kan nevnes som eksempler på 
dette. Hanggliding og paragliding skiller 
seg fra de andre luftsportsgrenene ved 
at man i liten grad er avhengige av andre 
mennesker i forberedelse, utøvelse og et-
terarbeid., eller av avanserte anlegg og 
maskinelt utstyr. Dette gjør at utøveren 
kan opptre på egenhånd, utenfor kontroll-
rekkevidde for en ansvarlig organisasjon. 
Hanggliding og paragliding må betegnes 
som selvstendige aktiviteter, og utøverne 
opererer utenfor rekkevidde for en kon-
trollerende instans. Hanggliderseksjo-
nen innså tidlig at den eneste måten man 
kunne fremme sikker og akseptert flyging, 
var å satse på frihet under ansvar. Dette 
er hovedgrunnen til at Håndbok for hang-
gliding og paragliding har en noe annen 
form enn håndbøkene for de andre luft-
sportsaktivitetene. 

Tekst: Knut Løndal

Safe Pro
HP/NLFs regelverk er utarbeidet på 
grunnlag av en gjennomarbeidet filosofi 
som Stein Arne Fossum førte i pennen 
som Safe-Pro-filosofien tidlig i vår organ-
isasjonshistorie. Det overordnede målet 
for Safe Pro er å ivareta flysikkerheten, 
dernest flygleden, for alle. Dette oppnås 
best gjennom frihet under ansvar, der hver 
enkelt viser en atferd, basert på vilje og 
evne, som ivaretar egen og andres sikker-
het under utøvelse av flyging. Denne at-
ferden må læres da mennesker som kjent 
ikke er skapt til å fly. Den ønskede atfer-
den eller væremåten kalles godt airman-
ship og bygger på relevante kunnskaper, 
riktige holdninger og gode ferdigheter. 

De nevnte grunnleggende egenskap-
ene erverves best med styrt, progres-
siv læring og øvelse over tid, noe som 
fører til positive erfaringer. Dette fører 
igjen til nye ønskede atferdsmønstre hos 
hver enkelt. Vurderings-, beslutnings- og  
handlingsevnen utvikles i en slik prosess, 
og med riktig påvirkning utvikles også 
viljen til å ivareta flysikkerheten. Etter 
hvert blir man derved i stand til å ta mer 
og mer individuelt ansvar for egen flyging 
og videre læring. I Safe Pro er dette ut-
tykt gjennom progresjonstrinnene og fly-
gerstatus (elev, flyger). Når man har blitt 
friflyger så er det beviset på at man er i 
stand til å ta eget ansvar for videre læring 
og progresjon etter de anbefalinger som 
er gitt i programmet, og ikke minst sette 
egne grenser langs den videre veien. 
Det er derfor et absolutt krav at vedkom-
mende forstår, og er i stand til å ta et slikt 
ansvar. I styrte aktiviteter som konkur-
ranse-, demonstrasjons- og oppvisnings-
flyging yter man for eller i påsyn av andre. 
Det medfører betydelig større indre og 
ytre press til å yte og lykkes, og man kan 
derfor lettere gjøre alvorlige feil. Særlig 
menn er jo kjent for ”å være så redd for 
å miste ansikt, at de mister hodet og 
brekker nakken”. Derav de strengere 
krav til slik flyging, - man må på forhånd  
bevise sin kompetanse og få det doku-
mentert gjennom en oppflyging. 



Torget
VARIO selges

FLYTEC 3005 med hg-brakett 
selges kr. 1000. 

Werner Johannessen 
95 83 90 81.

Instruktør-
seminarer  
2006
Tid for å fornye din 
instruktørlisens?

Fagkomiteen har gleden av å innby våre 

instruktører til instruktørseminar i 2006. 

Vi gir deg muligheten til å velge mellom to 

seminarer: 

Instruktørseminar -
Rica Hell Hotell Værnes 
18. og 19. februar.

Instruktørseminar - Vågå
16. og 17. september.

Alle instruktører får tilsendt i god tid mail 

eller brev om disse seminarene. 

Seminaret dekker både hang- og 

paragliding-instruktører. Programmet vil 

bli lagt opp med deler av seminaret felles 

og deler skilt for HG/PG.

Et detaljert program blir sendt til de 

instruktører som melder seg på et av 

seminarene. Vi satser på å få til et  

seminar med hyggelig, sosial stemning. 

Påmelding eller nærmere informasjon på 

e-mail hp.nlf@nak.no eller tlf 23 01 04 80.

Med hilsen HP/NLFs faglige ledelse

Arne H. Hillestad (fagsjef)
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Safe Pro er simpelthen et sikkert (SAFE) 
integrert lærings-, sikkerhets- og flygebe-
vis- PROgram som PROgressivt bygger 
opp en flyger på en PROfesjonell måte. 
Programmets byggeklossprisipp sørger 
for en progresjon der man bygger indivi-
dets egenskaper individuelt og trinnvis, 
styrt og sikkert etter pedagogiske prinsip-
per. Slik unngår man huller i læringen som 
kan medføre fare. 

Para Pro
Hanggliderseksjonen tok et prinsipielt valg 
da man la Safe-Pro-filosofien til grunn for 
regelverket. Som utdanningsprogram for 
hanggliding ble Safe Pro gjort gjeldende i 
1981. Da paragliding kom til Norge i 1987, 
var det en ”kamp” innad i luftsportsmiljøet 
om hvem som skulle organisere og reg-
ulere aktiviteten. Noen av oss mente at 
aktiviteten hadde de samme karakteris-
tiske trekk som hanggliding, og at man 
burde legge Safe-Pro-filosofien til grunn 
for organisering og regulering. Dette fikk 
vi gjennomslag for i NAK/NLF, og det ble 
gjort et omfattende arbeid for å omar-
beide Safe Pro, noe som etter hvert ble 
til Para Pro. Her var flere personer aktive, 
men Per Christian Dæhlin fortjener å bli 
nevnt spesielt i denne forbindelse. Den  
videre historie er nok kjent, men vi var 
stolte og glade over at vi klarte å organ-
isere og innarbeide paragliding i Norge 
uten fatale ulykker. Vi vil gi Safe-Pro-filos-
ofien mye av æren for det!

Fram til 2002 utviklet Håndboka seg  
gjennom stadige flikkinger og tilføyelser i 
det opprinnelige dokumentet. Etter hvert 
ble den preget av ulike ”dialekter”, tids-
epoker og stiler, og framsto mer sprin-
gende og usammenhengende enn som 
en gjennomarbeidet helhet. I forbindelse 
med at det ble foretatt noen store prin-
sipielle endringer i ansvarsstrukturen i 
HP/NLF, ble det bestemt at Håndboka 
skulle gjennomgå en fullstendig ansikt-
sløfting.  Selv om Håndboka fikk en helt ny 
form i denne prosessen, ble selvfølgelig 
ikke regelverket fullstendig omgjort. Det 
ble lagt vekt på at regelverket skulle  
bygge på Safe-Pro-filosofien, så godt som 
overhode mulig være sammenfallende 
med gjeldende praksis innen hangglid-
ing og paragliding, og at det skulle være i  
overensstemmelse med gjeldende  
bestemmelser fra norske myndigheter. 

Etter en omfattende skriveprosess ble 
dokumentet kvalitetssikret gjennom en 
grundig høring. Instruktører i hanggliding 
og paragliding, klubbenes faglige ledere 
og medlemmer i ulike komiteer og utvalg 
ble brukt som høringsinstanser. Likeledes 
ble det åpnet for kommentarer fra Luft-
fartstilsynet. Den nye Håndboka ble gjort 
gjeldende fra juni 2003, og ble da gjort 
tilgjengelig via web. Slik ville man sikre at 
alle relevante aktører til enhver tid skulle 
ha tilgang til gjeldende regelverk, inkludert 
de siste revisjoner. 

Kontinuerlig prosess
Som tidligere nevnt, har regelverket  
utviklet seg gjennom en prosess som har 
gått over flere tiår. Det er også meningen 
at utviklingsprosessen skal fortsette. 
Håndboka slår fast at HP/NLFs faglige 
ledelse har ansvar for at regelverket er 
under kontinuerlig vurdering. Under dette 
forstås også ansvar for at nødvendige  
revisjonsforslag utarbeides, at de gjen-
nomgår høring i relevante organisasjons-
ledd, og at de formaliseres i vedtak. Hvert 
enkelt medlem i HP/NLF er således invitert 
til å komme med innspill om regelverket til 
den faglige ledelsen. Den faglige ledelsen 
er forpliktet til å vurdere slike innspill i 
forhold til gjeldende bestemmelser fra 
myndighetene, i forhold til praksis i hang-
gliding og paragliding og i forhold til den 
grunnleggende filosofien for regelverket.

Etterord
I utarbeidelsen av denne artikkelen har 
jeg benyttet Safe Pros opphavsmann, 
Stein Arne Fossum, som konsulent. I 
tillegg til å komme med noen innspill som 
jeg setter stor pris på, har han verifisert 
at nåværende regelverk og Håndbok, slik 
det beskrives i denne artikkelen, er i tråd 
med Safe-Pro-filosofien.

Knut Løndal har vært aktiv pilot siden 

1979, aktiv i instruktørutdanning i peri-

oden 1984-1993. I perioden 1987-1989 

var han H/NLFs utdanningskonsulent 

og i perioden 2001/2002 var han HP/

NLFs fagsjef. Løndal utarbeidet den 

nye håndboka som ble gjort gjeldene i 

2003.
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Godt nytt flyår!
Så er vi allerede i gang med et nytt flyår, og 

i skrivende stund driver nok flere av våre 

medlemmer og pakker vinger og annet ut-

styr før de legger i vei mot den andre sia 

av kloden, og til vesentlig bedre flyforhold 

enn hva vi har her i gamle, furet værbitt for 

tiden. Svært mange skal utenlands innen 

våren kommer for fullt her hos oss, og da 

kan det være greit å tenke på at man har 

mindre flytid ”under vesten” i den siste 

tiden, enn hva man har senere i sesongen. 

Ta det pent på de første turene, og unngå 

de hardeste forholdene før du har blitt varm 

i trøya. Både pga sikkerhetsmarginer, men 

også pga trivselsfaktoren… og den er vel 

ganske viktig, er den ikke? 

Har du noensinne fått et stort innklapp 

umiddelbart etter start? Hvordan reagerer 

man på det, kontra et stort innklapp etter 

en times flyging? Ganske forskjellig, vil 

jeg tro! Apropos innklapp… vi er gjerne 

litt rustne på denne tiden av året, og ikke 

helt sjelden har vi fått oss ny fin glider før 

vi skal til utlandet og fly. I den anledning vil 

jeg gjerne advare mot å overkompensere 

evt innklapp. Dette var en ganske vanlig 

inngang til mer alvorlige problemer for noen 

år tilbake, men er nå på vei tilbake, også 

på såkalt ”hotte” DHV 1-2 vinger. Stadig 

flere vinger får mer og mer krevende steile- 

egenskaper, ettersom produsentene blir 

flinkere og flinkere til å designe vingene 

slik at de kan passere testene med minst 

mulig margin. At stadig flere igjen velger å 

fly DHV 2, eller enda høyere klassifiserte 

glidere forsterker denne problematikken.

Men viktigst av alt, ta hensyn til forholdene, 

når dere skal fly. Uten sikre forhold, hjelper 

ikke all verdens sikre glidere, gode seletøy, 

Sikre sider PG

tøffe hjelmer og raske nødskjermer. Det 

aller aller beste sikkerhetsutstyret sitter på 

toppen av ryggsøyla di! BRUK det, både 

FØR, under og etter flyturen.

At vi har vært igjennom en dødperiode 

hva angår flyging, viser igjen på strømmen 

av hendelsesrapporter (eller mangel på 

disse). Så her er to av de siste hendelsene 

jeg har fått i hende fra i fjor.

Ha det gøy i lufta. Fly sikkert!

Feilvurdering av 
flyforhold
Piloterfaring
PP trinn: 3

Antall timer: 20

Antall turer: 76

Antall år: 1

Utstyrsopplysninger
Vinge: Moderne DHV 1-2 , enkel mellom-

stadie

Seletøy: Moderne, med dempende rygg-

beskyttelse

Nødskjerm: Ja

Hjelm: Hel

Meteorologi
Etter befaring på start og i umiddelbar 

nærhet virket det som det var vindstille 

i hele området. Det er riktig å presisere 

at vi gikk helt opp på toppen av fjellet og 

bortover eggen. Vi kunne se krusninger på 

vannene nede i dalene, men det var ikke 

noe å bekymre seg over. Etter en stund 

kom noen små gust av termikk som vi 

bestemte oss for å bruke som startvind. I 

følge andre piloter som også fløy her denne 

dagen var det sterke dalvinder og veldig 

Tekst: Olav Kant

turbulent lenger ute i dalen (disse pilotene 

tolket også været som vindstille da de tok 

av bare minutter før meg). Det viste seg at 

startområdet lå i leside. En antakelse kan 

være at topografien i området gjorde at 

vinden ikke kom inn til fjellet, men blåste 

langs etter toppen.

Hendelsesforløp
Starten var et platå nedenfor kafeen på 

Gaustatoppen. Denne er helt flat og består 

av singel/grus med en del større steiner. 

Rett foran take-off gikk det veldig bratt ned 

(ca. 5-10 meter) til en ”renne” eller en veldig 

liten ravine som gikk ut i dalen. På begge 

sider av denne var det således skrånende 

terreng oppover, men brattest og høyest på 

høyre side foran take-off. Det var vindstille 

på start med noen små gust innimellom 

som virket som termikk. Jeg gjorde meg 

klar som nummer tre av totalt fem piloter. 

Det er verdt å nevne at det var radioskygge 

og at beskjeden om flyforholdene fra de 

som fløy ut først aldri nådde oss på start. 

Jeg tok forlengsstart og fikk godt trykk i 

vingen som kom jevnt opp og jeg slapp å 

korrigere nevneverdig. Rett etter take-off 

fikk jeg et 40-50 prosent innklapp på høyre 

side som, grunnet topografien foran take-

off, var inn mot terrenget som igjen var 

veldig stigende. Vingen snudde brått 90 

grader (begynnende spinn). Da jeg enda 

ikke hadde fått satt meg i seletøyet klarte 

jeg ikke vektstyre nok og forsøkte å styre 

kontra med venstre brems. Jeg lyktes ikke 

og dro sannsynligvis venstre brems helt til 

vingen kollapset. Terrenget kom veldig fort i 

mot meg forfra og ikke nedenfra. Jeg løftet 

beina og traff steinura med beina først og i 

en ca. 120 graders vinkel på ryggen. Beina 

visnet momentant og ble følelsesløse. Jeg 

innså øyeblikkelig at ryggen var brukket. 

Deretter mistet jeg bevisstheten kortvarig, 
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uvisst hvor mange sekunder. En antakelse 

kan være at yttervingen etter kollapsen 

kan ha akselerert ned og fram som i en  

begynnende wingover og at jeg således 

har pendlet i bakken i relativt stor has-

tighet. Da jeg kom til meg selv hadde 

jeg allerede folk rundt meg. En av disse 

ringte 113 og fikk tilkalt Luftambulansen. 

Jeg ble liggende med hodet og nakken 

bøyd bakover og fikk ikke lov til å ta av  

hjelmen, men min gode pilotkollega støttet 

og holdt hodet oppe hele ventetiden. 

Rumpa var utenfor setet så seletøyet 

holdt ryggen i en svai. Jeg klarte å bøye 

opp høyre ben som ga noe støtte for  

ryggen, mens venstre ben var uten følelse 

og umulig å flytte. Det tok 57 minutter før 

helikopteret ankom Gaustatoppen. Vario-

meteret viser 3,2 i synk og minus 80 høyde- 

meter fra take-off. Frode Medhus (vitne) 

har bidratt utfyllende i denne hendelses-

forklaring.

Pilotens vurdering av 
hovedårsak til hendelsen
Jeg fikk et stort innklapp veldig nært  

terrenget og rett etter take-off. Da jeg ikke 

satt i seletøyet klarte jeg ikke vektstyre 

nok og forsøkte å dra kontra for å styre 

ut. Det endte sannsynligvis med at vingen  

kollapset.

Skader
Personskade: Fraktur i femte lumbalvirvel, 

L5, med innpressing av fragment (ca. 1x2 

cm) i spinalkanalen. Vedvarende smerter 

på lateralsiden av venstre legg. Nedsatt 

følelse på første og andre tå og i ett ”belte” 

på fotryggen, samt punktvis på legg og 

lår, tilsvarende L5-dermatomet. Fraktur 

av flere tverrtagger i lumbal coloumna. 

Knusningspregede frakturer av fotrotsben 

høyre side. Bløtdelsskader med hematom 

og store bloduttredelser i seteregion og på 

utsiden av venstre lår. Vedvarende reduksjon 

av konsentrasjonsevne og hukommelses- 

svikt. Hode- og nakkesmerter, mulig liknende  

whiplash eller nakkesleng skade. Ingen 

retrograd amnesi, men kortvarig antegrad 

amnesi.

Utstyrsskade
Vingen ser ut til å være hel. Det er rifter og 

små skader i seletøyet på venstre side og 

noe under setet. Det er hakk i hjelmen og 

hull i både jakken og flybuksen. I tillegg 

er det skader på en del annet personlig 

utstyr inkludert kamera, mobil og hansker, 

samt tap av solbriller.

Kommentar
Dette er den andre, av sikkert flere hen-

delser som fant sted denne spesielle flyda-

gen fra et meget høytliggende, lite brukt 

flysted… Gaustatoppen. Stedet er relativt 

sjelden brukt, og med svært markerte, 

trange dalsystemer rundt fjellmassivet, 

kombinert med store fjellarealer i nord, 

som blir ”drenert” for kald luft gjennom 

dalen på baksiden av fjellet. Dette kombin-

ert med høydevind skaper kanskje noen av 

landets mest krevende vindsystemer rundt 

et flysted. 

Det er vanskelig å sitte her å skulle gjette 

hvordan vindene var rundt fjelltoppen denne 

dagen, men det som er sikket av svært 

mange, til dels meget erfarne piloter gjorde 

en feilvurdering denne dagen. Videre ser 

vi at piloten overkorrigerer innklappet han/

hun får umiddelbart etter start, noe som 

skjer ganske ofte for tiden. Nye vinger har 

ofte mer krevende steileegenskaper. Husk 

at steilehastigheten øker, når vi får inn-

klapp, og at vi lettere steiler den siden som 

fortsatt flyr. Det er mulig at det hadde vært 

direkte farlig å latt seg dreie kontrollert inn 

i terrenget, men det kunne også muligens 

vært en bedre løsning. Ofte vil det være en 

bedre løsning å dreie kontrollert, enn å få 

en spinn/steil situasjon like over terrenget. 

Men det er lett å si fra skrivepulten!

Konklusjonen må bli at man må vurdere 

forholdene meget nøye før start, ikke bare 

det aktuelle forholdet på startstedet, men 

alle forhold som kan påvirke flyturen ned 

mot landing.

Vi ønsker piloten god, og rask bedring!

Ulykke på start
Piloterfaring
PP trinn: 3

Antall timer: 89 timer

Antall turer: 120

Antall år: 4

Utstyrsopplysninger
Vinge: DHV 1-2, enkel mellomstadie

Seletøy: Moderne, med dempende rygg-

beskytter

Nødskjerm: Ja

Hjelm: Hel

Meteorologi
Klart og fint vær. Null vind. Starten låg i 

skugge sida for sola på start tidspunktet.

Hendelsesforløp
Eg fekk skjermen for seint opp, og lite løft 

førte til att eg tok nedi terrenget, i det eg 

var på veg ut, klarte ikkje å ta meg igjen, 

snubla, skjermen kom frampå og eg ramla 

ned ein bratt skråning, traff en stein og 

knakk handa.

Skader
Brudd i høgre håndledd.

Kommentar
Å starte i nullvind krever litt mer, både av 

pilot og ikke minst av startsted og under-

lag. Her har piloten forsøkt å ta av på en 

relativt kupert start, med en markert avlast-

ing/flate like før det bærer utfor. Terrenget/

underlaget er preget av tuer, og derfor 

relativt kupert, så en jevn løpefart uten for 

mye ”opp og ned” er vanskelig å oppnå. 

Hendelsen havner kanskje lett i ”hendelig 

uhell” sekken, men kanskje er det vur-

deringen av hvorvidt det er trygt å bruke 

startstedet under disse forholdene som er 

feil? Like før vi tar av i vindstille forhold, har 

vi såpass fart at en ”trynings” i beste fall 

gjør vondt, men det kan også gå som her… 

håndleddsbrudd og sykemelding.

Piloten ønskes god bedring!
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Spinn - tumble
Kategori: Uhell 
Flyfase: Flyfase
Flysted: Voss
Dato: 21.06.2005
Flybevis: PP2 og SP5
Erfaring: Totalt: 24 år, 600 timer og 600 
turer. Siste 6 mnd: 162 turer og 88 timer.
Personskade: Brannsår fra wire på 
halsen.
Utstyr: LITESPEED S, SKYLINE ZERO 
DRAG 2004 sele, SKYLINE  SURVIVE 
XL 2005 nødskjerm og halvhjelm
Skader på utstyr: Knekt oppreisere. 
Knekt kjøl ved wirefeste bak, og foran 
hjertet. Svakt bøyd bolt i opphenget/
dingeldangel. Svakt bøyd brakett for 
feste av en oppreiser til kjølen. Liten 
rift på 4 cm av seilet der wire går inn til 
vingerør.
Forhold: 5 m/s vind fra vest. Økende.

Hendelsesforløp
Skyver ut bøyla i svak sving, vingen spin-
ner 360 grader, før den stopper spinnet og 
daler rett nedover. Jeg har strake armer for 
å prøve å få den til å fortsette å spinne. Vin-
gen begynner etter hvert å droppe nesa, 
nokså rolig, til vertikal, deretter på et øyeb-
likk til opp ned. Jeg hadde begynt å trekke 
bøyla til meg. jeg blir slengt ned igjennom 
underrigg og kjøl og drar med meg oppre-
iserne, som knekker. Jeg henger nå under 
vingen, som flyr oppned mot vinden. Får 
orientert meg, og velger å vente med nød-
skjermen, for ikke å drive med vinden vekk 
fra vannet. Når jeg kaster skjermen, så åpn-
er den seg og vingen kommer ned på siden 
av meg. Jeg får tid til å åpne glidelåsene og 
webbing før jeg treffer vannet. Løsner siste 
bryststropp når jeg treffer vannflaten og er 
fri med det samme. Klatrer opp på vingen 
og venter på redningsbåten. 

Årsak
Trening på spinn. Var ikke kjapp nok til å 
dra på fart, når vingen ikke ville spinne, og 
er helt steilet ut.

Sikre sider HG

Kommentar
Jeg har aldri forsøkt å spinne en hang-
glider selv, men husker godt at en av in-
struktørene på akrokurset sa : Dersom en 
hangglider ikke spinner når vi vil at den 
skal spinne, så for all del ikke insister på 
at den skal spinne. Trekk på ny fart, rett 
opp igjen vingen og forsøk på nytt helt fra 
begynnelsen. Dette gjelder ikke bare ved 
inngang til spinn, men også dersom vingen 
selv slutter å spinne etter kort tid. Piloten i 
dette tilfellet sier også at han var i ferd med 
å trekke på fart, så reaksjonen var riktig, 
men den kom for sent. Veldig bra at piloten 
var forberedt på avdriften før han kastet 
nødskjermen. Et nødskjermkast i stor 
høyde og mye vind kan føre en veldig langt 
av gårde. Og man kan i verste fall havne i et 
svært utilgjengelig område. 

For sen 
utskyvning
Kategori: Ulykke 
Flyfase: Landing
Flysted: Ryghåsen, Buskerud 
Dato: 26.11.2005
Flybevis: SP 5
Erfaring: 15 år. Totalt 152 timer og 292 
turer. Siste 6 mnd: 5 timer og 6 turer. 
Personskade: Brakk venstre overarm 
4cm over albuleddet.
Utstyr: Wills Wing U2, Helhjelm. Seletøy 
og nødskjerm ikke oppgitt.
Skader på utstyr: Ingen
Forhold: Pulserende 1-4 m/s inn på 
start fra n/ø. Vindstille på landingen. 
Svært  ustabil luft.

Hendelsesforløp
Det var mye vind denne dagen, men lokalt 
så det ganske rolig ut. Jeg skulle fly ut før 
en av elevene for å se om lufta var snill 
nok for elever. Det var godt jeg gjorde, for 
etter start fløy jeg på termisk hang i over 
10 minutter. Det var veldig ustabilt, og et-
ter 10 minutter syntes jeg det begynte å 

Tekst: Arnfinn Markeng

komme tåke og snøbyger et stykke unna. 
Jeg ønsket ikke å bli fanget i dette, så jeg 
dro ut for å lande. Nå var jeg ekstra glad 
for at eleven vår ikke fikk starte, for det var 
veldig turbulent luft over landingen, selv 
om det ikke var et snev av sol. Det var nok 
noe frontaktivitet i lufta. Landinga tok mye 
konsentrasjon, og jeg var litt stolt da jeg lå 
på finalen og skulle lande på spotten jeg 
hadde sett meg ut. Jeg dro på så mye fart 
jeg klarte gjennom vindgradienten, men 
det var dessverre ikke nok, da det ikke 
var nok energi i vingen da jeg kom ned til 
bakken. Jeg forsøkte å skyve ut, og regnet 
med at hjulene mine ville redde landingen. 
Dessverre sank hjulene rett igjennom den 
våte gjørma, og jeg fikk bråstopp. Armen 
brakk tvers av, da jeg ikke tenkte på å 
slippe oppreiseren. Fillern heller. Dette var 
urettferdig. Hadde det vært steinrøys på 
landinga, hadde jeg sannsynligvis skøvet 
ut i god høyde, men nå stolte jeg dessverre 
på hjulene.

Årsak
Holdt på oppreiseren når bottombaren tok 
bakken under landing (hastighet sannsyn-
ligvis 15-20km/t). Skulle ha sluppet taket 
når situasjonen først hadde oppstått. For 
å unngå hele situasjonen, skulle jeg ha 
skjøvet ut i litt større høyde, så jeg i hvert 
fall kunne ha løpt ned vingen.

Kommentar
Det ser ut som om en litt tidligere utsky-
vning kunne ha reddet piloten ut av denne 
situasjonen uten skade. Jeg er helt enig i at 
piloten burde ha forsøkt å skyve tidligere 
og løpt vingen ned. Beina er de beste 
støtdempere vi er utstyrt med, og de bør 
brukes. Hvis piloten får et par skritt på 
bakken, skyver bøyla så langt fram han 
kan i det han faller framover, og slipper 
bøyla rett før den tar bakken, så går slike 
hendelser bra i de aller fleste tilfellene. 
Dessverre er det av og til slik at det som 
kan synes som små uhell, også kan føre til 
personskader. 
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Paragliding kommer  på spille-
film. Konglevoll og Andvik ble 
droppet fra ballong.

I forbindelse med innspilling av den 

norske spillefilmen ”Marias menn” (pre-

miere 24. august) ble det i november 

foretatt dropp av paraglider. I filmen har 

en av hovedpersonene en spennende 

hobby, nemlig paragliding. Jeg ønsker 

ikke å røpe handlingen. 

Det skulle filmes paraglidere fra luften. 

To ballonger ble brukt til dette, en med  

kamera og en til å droppe pg’ene. Fritjov 

Konglevold og Kjartan Andvik stilte opp 

som frivillige. Frode Fester lånte ut utstyr 

og fagsjefen var teknisk konsulent og 

sikkerhetsansvarlig under innspillingen.

Det ble foretatt to dropp i Østfold av solo 

PG fra den ene ballongen mens den an-

dre fulgte pg’en ned og filmet. Så kom 

turen til Oslo. Start ved festningen med en  

tandem-PG under. Fritjov var pilot her. 

Dette var spennende både for de som 

skulle droppes og vi som fulgte med. Men 

alt gikk veldig bra, været var topp, lys og 

solnedgang også. Gå og se filmen! 

Ballongdropp av PG Tekst og foto: 

Arne Hillestad

Paraglid’air?

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. 2-2006

15. mars!
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Hei igjen
2006 har startet 
og jeg tror dette 
blir et topp år 
for seksjonen. Vi 
blir stadig flere 
og aktiviteten 
øker. Det er nok 
å gjøre på kon-
toret for å for-
berede denne 
sesongen. Og 

vi ser hver dag at det blir lysere og turer  
etter jobben blir snart en realitet igjen. 
Her er en del nyheter, noe har stått på 
hjemmesidene, men det er ikke alle som er 
innom der. 

Flere medlemmer!, flere lisenser!
I fjor stod det ”Flere medlemmer, færre 
lisenser”. I år øker vi på alle fronter. Til og 
med hanggliding har tatt seg opp etter et 
lite fall i fjor. Se statistikken annet sted i 
bladet! En stor takk til alle aktive instruk-
tører og andre piloter som finner glede i å 
la nye personer få del i våre gleder!

Ledermøtet 2006
18. mars er det ledermøte i seksjonen. 
Møtet blir avholdt på Rica Gardermoen ho-
tell og om kvelden er det felles middag og 
utdeling av hans majestet Kongens pokal 
til Nils Aage Henden. Klubbenes daglige 
og faglige ledere er innbudt og det blir et 
variert program og mulighet for mening-
sutvekslinger og sosialt samvær. Se in-
nbydelse i FF og det som er sendt ut til 
klubbene.

WEBsiden vår
Selv ikke etter et halvt års drift er siden helt 
oppe og går på alle områder. Grunnen er 
mangel på WEB-ansvarlig eller mangel på 
tid til de som har tatt på seg dette som en 
ekstra oppgave. Vi satser likevel på siden 
og systemet og seksjonen lover å gjøre alt 
for at hp.nlf.no skal bli siden alle VIL se på 
hver dag! 

Fornyelse/utstedelse av lisenser
Det er veldig mange som må fornye sin 

Informasjon fra HP-seksjonen

lisens før 1.4.2006. Selv om du betaler 
medlemsavgiften og forsikringen din i 
januar er ikke forsikringen gyldig etter 1. 
april hvis ikke du har fornyet din lisens. I 
2006 finner du under dokumenter på vår 
hjemmeside vårt utstedelses/fornyelses-
skjema. Det er på 3 sider hvorav side 1 og 
2 skal sendes inn til seksjonen og side 3 
beholdes som et forsikringsbevis på vår 
kollektive ulykkesforsikring. I 2006 håper vi 
at en vanlig fornyelse skal kunne gjøres via 
vår hjemmeside!

Påsketreff 2006
Riksanlegg for hanggliding og paragliding i 
Vågå har også i 2006 gleden av å innby alle 
våre piloter til påsketreffet. Siden vi startet 
opp med dette treffet for 4 år siden har 
det vært en suksess. I år er påsken sent 
og termikken vil helt sikkert være tilstede. 
Bli brun i skybas over Riksanlegget i 2006! 
Påmelding til vaga@nak.no. Annonse i 
dette nummer av FF.

Klubbtur til Riksanlegget 2006
Seksjonen har ikke mannskap til å be-
manne Riksanlegget hele sesongen. Et-
ter påsketreffet er det 4-5 ledige helger. 
I slutten av august og i september er det 
også ledige helger. Planlegg en klubbtur 
på en av disse helgene. En i klubben 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. Ta kontakt med sek-
sjonen om du lurer på noe. BRUK Riksan-
legget, det er ”litt ditt” også!

Tandem
I tillegg til at fornyelse og utstedelsesk-
ravene er forandret er nå det nye tandem-
kompendiet klart! Alle tandeminstruktører 
og tandempiloter får brev om dette. Husk 
at klubbens faglige leder skal godkjenne 
at en ny tandempilot skal kunne inneha 
denne rettigheten. Ved fornyelse skal også 
klubbens faglige leder underskrive. Han 
har jo ansvar for bl.a. sikkerhet og “airman-
ship” i klubben.
 

Tekst: Arne H. Hillestad, 
fagsjef og daglig leder HP/NLF

Faglig lederseminar 2006
Etter sesongen er ferdig i 2006 nærmere 
bestemt 21. og 22. oktober skal årets faglig 
lederseminar arrangeres på et sentralt 
sted. Seksjonen jobber for å få tak i ek-
sterne forelesere som kan gi dette obliga-
toriske seminaret det lille ekstra som skal til 
for at alle bare vil komme. Mer informasjon 
senere.
 
I-seminar
Det er satt opp to instruktørseminarer i 
2006. Et på Værnes 18. og 19. februar og 
et i Vågå 16. og 17. september. Merk deg 
datoene om du er instruktør.

Instruktørkurs
29. og 30. september samt 1. oktober 
avholdes det et instruktørkurs i Vågå. Om 
du ikke er utdannet hjelpeinstruktør bør du 
skaffe deg denne utdannelsen før kurset. 
Om det blir intensivkurs på Riksanlegget 
til høsten kan evt denne utdannelsen tas 
der. Dette er ikke bestemt ennå. Ta kontakt 
med fagsjef om du ønsker å vite mer. Det 
er faglig leder i din klubb som anbefaler og 
melder deg på et instruktørkurs.
 
Hendelser i 2005
En statistikk er allerede lagt ut på våre 
hjemmesider. Logg deg inn der og du har 
tilgang til denne. Alle har etterlyst den, 
men så langt har ikke seksjonen fått noen 
tilbakemeldinger. Vi vet at det var mange 
ryggskader (igjen) med PG. Dette må vi ta 
tak i. HP/NLF ønsker ikke medlemmer som 
ødelegger seg og en rygg blir vel aldri helt 
bra igjen. Start diskusjonen i klubbene om 
hva som må gjøres for at vi skal slippe alle 
disse ulykkene! Kommer dere til noen kon-
klusjoner, send dem inn til hp.nlf@nak.no!

Jobbe på Riksanlegget i 
sommer?
Seksjonen har ikke hatt sivilarbeider siden 
juli 2005 og vil antakelig ikke få noen til 
2006 sesongen. Dette vil bety at vi trenger 
noen personer til å hjelpe til for kortere eller 
lengre perioder. Ta kontakt med seksjonen 
for mer info eller send en mail.
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Påsketreff 
for HG og PG i Vågå
7.-17. april 2006

Det beste stedet å åpne sesongen 2006 på  
ordentlig for en hangglider- eller paragliderpilot 
er å booke seg en plass på PÅSKETREFFET på 
Riksanlegg for hanggliding og paragliding i Vågå!

På denne tiden er termikken kommet og den kan løfte deg til nye 
høyder og gi deg en fin brunfarge mens du henger i skybas!

Hang- og paragliderseksjonen / NLF har gleden av å invitere 
våre medlemmer til en uformell samling i Vågå denne påsken. 
Her vil det være store muligheter for at både paragliderpilot-
er og hanggliderpiloter får logget mange meget fine turer og 
mange timer i lufta.

Her kan du trygt feire påskeferie. Minibussene tar seg av frakt til 
starten. To busser hver med tilhenger sørger for at du kommer deg 
til start når du ønsker det! Senteret er bemannet og sengene står 
klare. Vi serverer frokost og evt andre måltider samt forfriskninger 
som mineralvann og annet godt drikke, is, snacks, kanskje pølser, 
vafler osv. Når du ikke ønsker å fly mer den dagen tar påskeso-
len godt utenfor senteret og det er mange andre muligheter til ak-
tiviteter i området rundt riksanlegget. Noen dager varmer vi opp 
stampen og badstua er varm hver kveld! Fine skimuligheter innover 
vidda fra Vole og ved Lemonsjø er det både skianlegg og bort-
overløyper som kan benyttes. Minibussen kjører deg også til pu-
ben om kvelden!

Priser: Vi har satt opp 2 pakkepriser på opphold med frokost. Pris-
en pr. person for opphold hele påsken; 10 dager, fra 7.-17. er satt 
til kr.1400 og 6 dager fra 12. til 17. vil koste kr. 850. Opphold for 
kortere tid vil koste 120 kr for overnatting, 45,- for frokost og 35,- 
for nistepakke.

Bestill plass: For å sikre deg plass er det lurt å melde seg på tidlig på 
mailadresse vaga@nak.no eller ring seksjonen på telefon 23 01 04 
80 eller riksanlegget (etter 5. april) på telefon 61 23 21 00. Se også 
nærmere informasjon på seksjonens hjemmeside under riksanlegg.

Seksjonen ønsker alle våre piloter en riktig god påske på 
riksanlegget i Vågå

XC-seminarer
Lær å bli en god XC-pilot. Vi gjentar suksessen 
og utvider i 2006 med to seminarer.

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
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 fremti-
den 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 og en god PG pilot/instruktør som 
kursledere
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 arbeide for seksjonen. Han har også 
vært Norgesmester i hanggliding. På det nåværende tidspunk-
tet har vi ikke klart hvor denne PG piloten/instruktøren er. 
Disse to pilotene med sin lange erfaring vil lede seminaret og 
gi både teoretisk og praktisk innføring i distanseflyging med 
HG eller PG fra de forskjellige flystedene på og rundt Riksan-
legget.

Seminar 2: 
Ronny Helgesen og Erik Bergseter som kursledere
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. Erik Bergseter har meget lang flyerfaring, har 
i mange år også vært på landslaget.

Pris
Seminaret vil koste kr 2900,- som inkluderer opphold på 
Riksanlegget fra lørdag til søndag, frokost, matpakke, all 
undervisning, transport til toppene og hentetjeneste. Det er 
påmeldingsfrist 1. mai 2006. Spørsmål kan stilles til fagsjefen. 
Vi regner med å ha to busser i år. Det er begrenset antall plas-
ser (totalt 20 pr seminar (10 HG og 10 PG).

Riksanlegget ønsker alle deltagere velkommen til lærerikt 
seminar i de beste omgivelsene.
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