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- En fuktig konkurranse

Pilotprofil
Nesengmo med klare ambisjoner

Hva er Airmanshipkravet verdt?

Airwave Norge blir
Streamer AS
og overtar Advance
Cumulus Luftsport AS har lagt inn årene etter lang og tro tjeneste, og har derfor overlatt Advance til Streamer AS. Med både regjerende verdensmester Airwave og nå altså
Advance i stallen har vi produktene som representerer kvalitet, sikkerhet og ytelse.
Vil du være med på laget? Vi søker etter flere forhandlere og tilbyr gunstige vilkår.
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Hva er Airmanshipkravet verdt?

Forsidebildet: Inn for landing i Aurland.
Foto: Jan Richard Hansen.
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Det er rart å sitte her å skrive min siste leder, men nå er det ugjenkallelig
slutt. Det er lenge siden jeg tok beslutningen om at jeg skulle slutte,
men jeg har ikke innsett det før nå at dette nummeret er mitt siste.
Fri Flukt har for meg vært et fantastisk prosjekt som har vært lærerikt,
utfordrende, slitsomt og morsomt. Det har vært et privilegium å få
være med på å forme Bladet for hanggliding og paragliding i Norge.
Mye har vært under lupen og endringer har skjedd på mange områder
under min ledelse som for eksempel rutiner i redaksjonen, design,
temablader og nye faste spalter har sett dagens lys. Det har vært ﬂott
å ha så frie tøyler til å kunne sette sitt preg på bladet. Men jeg har
selvsagt ikke vært alene. Dagens redaksjon er et kjempebra team
som jeg er stolt av. Uten støtten fra redaksjonen og den entusiasmen og viljen til å stå på og faktisk
jobbe for bladet, hadde aldri bladet vært så bra som det er i dag. Takk til Fredrik Jensen, Mikael Benjamin Ulstrup og Lena Abotnes for innsatsen i redaksjonen. Sammen har vi skapt et konstruktivt og
kreativt miljø rundt Fri Flukt. Som en konsekvens av stor artikkeltilgang en periode, så www.friﬂukt.
no dagens lys. Arne Kristian Boiesen ble webmaster og viste seg positiv og arbeidsom. Et profesjonelt
preg ﬁkk bladet ved hjelp av glanset papir og ny design. Jeg må selvsagt rette en stor takk til Jan
Richard Hansen for hans ﬂeksibilitet og dyktighet. Bladets faste skribenter (Olav Kant, Arnﬁnn Markeng,
Roar Gaulen, Kjell Keogh og Arne Hillestad) fortjener også oppmerksomhet da de trofast leverer
bidrag til bladet i hvert eneste nummer. Godt jobbet!
Jeg klarer ikke helt å leve opp til mine forgjengere med hensyn til antall år i redaktørselen, men det
gjelder å kjenne sine begrensninger. Det er på tide å avslutte Fri Flukt-prosjektet for mitt vedkommende og det er ikke bare fordi vi ﬂytter til Spania. Gleden over bladet, entusiasmen over nye numre
og kvaliteten over idéene er ikke slik de engang var. Nå har arbeidet med Fri Flukt fått et rutinepreg
over seg og det er ikke det beste for bladet. Nå vil en interessert, lærevillig og idérik person være
bedre for bladet. Men hvor er du? Fri Flukt leter fortsatt etter min arvtager. Synes du ﬂyging og blader
er moro, så nøl ikke med å ta kontakt. Hvis ikke du ønsker så mye ansvar er det også ledige plasser
i redaksjonen. Velkommen til Øyvind Osdal som er redaksjonens nyeste medlem.
Det er ikke bare jeg som avslutter mitt Fri Flukt-engasjement med dette nummeret, det gjør også
Fredrik Jensen. Det er trist at Fredrik slutter for han har vært en kjemperessurs for bladet. Jeg håper
du vil fortsette med engasjerende og til tider provoserende artikler i bladet. I dette nummeret setter
han fokus på det viktigste i sporten vår, airmanship. Hvis en pilot ikke har de riktige holdningene i hg
eller pg, burde han/hun se seg etter noe annet enn ekstremsport. Erfaringene fra vestlandsklubbenes
sikkerhetsseminar deler Lena Abotnes med oss. Dette er et tema som burde prioriteres høyere i de
ﬂeste klubber. Utenlandsturer er et kjærkomment og fast innslag i Fri Flukt. I dette nummeret følger
vi tre jenter til Frankrike, en dedikert pilot på rundreise i Europa, og proffe piloter til Australia.
Ha en fantastisk ﬂysommer. Men husk å ha Fri Flukt med deg i tankene. Hvis du oppleverer noe ﬁnt
eller gjør noen verdifulle erfaringer – del dem med Fri Flukts lesere. Bladet trenger alltid stoff og du
kan være med å fylle det. Knips supre bilder og bli med på sommerens fotokonkurranse.
God lesning og takk for meg.
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Lever vingen tilbake om du
ikke er fornøyd*

Servicegaranti for Skywalk i Norge:
Vi utfører alle reparasjoner på Skywalkvinger
og du får låne gratis vinge i reparasjonstiden.

*Vingen må leveres tilbake 1 uke etter kjøp, fri for skader, skit og flekker.
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Send inn spørsmål til FriFlukts
ekspertpanel på post@friflukt.no

Spør oss!

neringen er blitt bedre slik at den holder
tett. Det blir mindre liner noe som reduserer motstanden. Linekvaliteten er også blitt
bedre slik at de kan lages litt tynnere som
igjen reduserer motstanden. De ﬂeste
produsenter bruker i dag laserkutter slik
at proﬁlene blir veldig nøyaktig klippet. Det
er også nå så mye kunnskap om hva som
skjer hvis proﬁlet endres at det er blitt mulig
å lage dataprogrammer som kan brukes
under utviklingen. Dette reduserer antall
prototyper som må lages for å få testet nye
ideer. Allikevel er det mye trimming med
linelengder for å få et proﬁl til å oppføre seg
perfekt. Det er også forskjellige små patenter fra forskjellige produsenter. Gin f.eks.
har stivet opp fronten med små myke spiler
slik at ikke fronten skal trykkes inn under
litt høyere hastigheter.
Hva som vil skje videre fremover får vel de
som lever se. Hvis vi ser på hanggliding
gjorde de et hopp når materialene ble så
sterke at de kunne fjerne toppmasten. Nye
materialer vil nok også innen paragliding
gjøre at vi får bedre ytelser. Kanskje vi kan
få sammenbrettbar aluminium?
Ronny

Rolf og Ronny på gli i Australia. Foto: Rolf Dale

“Hva er den største forskjellen
på paragliderne som selges i
dag i forhold til de som var nye
for fem år siden? Hva vil skje
med utviklingen til paragliderne
framover?”
Svar:
I løpet av de siste 5 årene har det ikke vært
en rivende utvikling, men allikevel går det
ganske fort fremover. Det har skjedd en del
med duken. Den er blitt lettere og impreg-

”Jeg ønsker å ﬂy lenge og langt,
men har dessverre for vane å
lande etter ca. to timer, selv om
forholdene fremdeles er gode.
Hva slags rutiner har de som gjør
det bra mht mat, drikke og ”reset”
av hodet når de ﬂyr langt ? Kan
du/dere anbefale litteratur som
kan være til hjelp og inspirasjon
for oss som har det med å lande
prematurt?”

Svar:
Det er dessverre mange som har samme
problemet. Vi sitter nå en gjeng på NC
i Olderdalen og har god tid til å prøve å
skrive et svar. Alle har hørt at det er smart
å innta drikke og eventuelt noe mat, men
ingen av de som sitter her gjør noen av delene.
Svar fra Gunnar Sæbu: Jeg har på gode
dager med noe å spise og drikke, men det
hender man glemmer å innta noe av dette.
Det viktigste er å ikke lande. Prøver å holde
meg høyt hele tiden og ﬂyr sammen med
andre. Når man ﬂyr sammen med andre
blir det et samarbeid som gjør det lettere å
komme lengre. Når jeg ser andre ﬁnner en
boble får jeg motivasjon til å ﬂy videre. Flyplanen på fri distanse er stort sett å holde
seg ﬂyvende så lenge som mulig. Da blir
det som regel god distanse også. Har ikke
lest noe særlig litteratur, men har lært mye
av andre konkurransepiloter. Skal du bli en
dyktig distansepilot vil jeg anbefale deg å
ﬂy sammen med andre og norgescupene
er en god mulighet til å lære av andre.
Svar fra Rolf Dale: Har av og til med noe å
drikke. Glemmer stort sett å innta noe av
dette. Som Gunnar ﬂyr jeg også sammen
med andre på gode distanseturer. Dette
gir veldig god motivasjon til ikke å lande da
jeg alltid vil prøve å henge med. Har lært
av Øystein at hvis jeg kommer lavt og ”sitter fast” må jeg nullstille hodet og glemme
at andre ﬂyr lengre. Da er det viktig bare å
tenke på å få høyde igjen. Av litteratur har
jeg lest Dennis Pagens ”Understanding the
sky”, og Werner Johannessens lærebok.
Det jeg har lært mest av er å ﬂy norgescupene og andre konkurranser.
Svar fra Ronny Helgesen: Øystein nevnte

Fri Flukts ekspertpanel består av:

Werner Johannessen
Aerodynamikk
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Nils Ivar Nilsen
Meteorologi

Ronny Helgesen
Materialkunnskap

Arne Hillestad
Lover og regler

Frode Halse
Førstehjelp & distanse

Pål Hammar Rognøy
Akroﬂyging PG

Jon Gjerde
Akroﬂyging HG
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Oppdag nye
flysteder
Frankrike - september 2007
Tur 1: 01.09 - 08.09 Tur 2: 08.09 - 15.09

Passer for alle nivå. Vakker natur,
varierende flyging og god mat!
Argentina - desember 2007
Avlyst pga El Niño. Ny tur 2008.
Frankrike - mars 2008
Tur 1: 01.03 - 08.03 Tur 2: 08.03 - 15.03

Vi har en skygate! Distanse ﬂyging i Vågå. Foto: Arne Kristian Boiesen

som leder av landslaget at det er smart å
drikke under turen og også ha med seg en
sjokolade eller noe annet med sukker for å
få en piff etter ca. 2 timer i luften. Jeg har
prøvd å ha med meg, men glemmer at jeg
har det helt til jeg lander. Som Gunnar og
Rolf ﬂyr jeg svært sjelden alene. Det å ﬂy
sammen gir en større opplevelse samtidig
som det motiverer da jeg prøver og ikke
være den første som lander. Det er viktig
å vite når man kan ﬂy fort og når man må
tanke høyde. Under fridistanse er det nok
smart og alltid tenke høyde. Holder man

seg høyt og blir med den veien det blåser
blir det ofte både timer og kilometer. Av litteratur har jeg pugget Werner sin lærebok
og bladd i ”Understanding the sky”. Jeg
ﬂyr fortsatt en del konkurranse og føler det
er her jeg lærer mer om paragliding.

Passer for alle nivå. Vakker natur,
varierende flyging og god mat!
Du finner mer informasjon om
turene på www.streamer.no.

Lykke til og håper noe i svarene hjelper
deg!

Streamer AS // Sandviksveien 62, N-5035 Bergen
Nikolas // +47 913 38 576 // nikolas@streamer.no
Magne // +47 906 63 885 // magne@streamer.no

www.streamer.no

www.streamer.no

www.stre
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Snadder i butikken
Tekst: Roar Gaulen og Kjell Keogh

Nytt fra Woody Valley
Den nye X-rated 4 har en lomme bak hodet
på piloten som blir fylt med luft. Dette betyr
bedre aerodynamikk og enda mindre luftmotstand enn hos forgjengeren. X-rated er
uten tvil en av de mest komfortable og ikke
minst varme selene på markedet i dag.

RA - ny DHV 2 fra NOVA

Apco Vista DHV 1-2

Nova ønsket å lage en glider med ytelsene
til Tycoon kombinert med dynamisk
handling, men med mye større sikkerhet.
Det viste seg at det skulle mye mer enn
små justeringer på Tattoo til for å komme
i mål med dette, i stedet for da å ”oppdatere” Tattoo ble det bygget et helt nytt
design. Hovedendringene er et høyt utlagt sideforhold og en ekstrem reduksjon
i total linelengde. Det ble lagt stor vekt på
handling og det tok mange testturer og
mye knyting før testpilotene var fornøyde.
Forhandler i Norge: Termikk&Rotor A/S,
www.termikk.no

Apco har jobbet lenge med utviklingen
av denne vingen og introduserer ﬂere ﬁne
detaljer fra både acroskjermer og konkurranseskjermer på denne mellomstadie vingen, bl.a Flexon® battens som gjør vingen
utrolig enkel å starte og høyere brukbart
fartsområde på glideren uten innklapp.
Vista fås i ﬂere unike fargedesign. Importør
i Norge: Nordic Ventures AS.

Apco Karma DHV 1
Karma er Apco sin begynnervinge og leveres
i siliconduk som standard, lik alle Apco
sine glidere. Vingen er utrolig lettstartet,
priset rimelig med henblikk på elever og
klubbdrift og kommer i 4 ulike størrelser.
Importeres av Nordic Ventures AS
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Gin Rebell
Rebell, etterfølger til den meget populære
Zoom, er den nye DHV 2 glideren fra Gin
som nå er sertiﬁsert. Glideren har et sideforhold på 5,55 og er en lettﬂydd og
dynamisk høyytende distanseglider. Det
som kjennetegner glidere fra Gin er ﬂyfølelse, gode klatreegenskaper og høy
ytelse med god sikkerhet. Gin forhandles
av Termikk&Rotor

Det nye lettvektsseletøyet fra Woody Valley
heter Transalp. Kun 0,9 kg. inkl. karabiner!
Legg på 330 gram og du får den med airbag slik at selen også er DHV godkjent,
og i henhold til norsk regelverk. Tar du
med verdens letteste paraglider Ultralite
fra Ozone og Transalp ryggsekken har du
komplett rigg på under 5 kg. Forhandles av
Termikk&Rotor

Apco Chairbag
Apco sitt nye lettvektsseletøy veier kun
2,5 kg og foldes opp og fungerer som en
bæresekk. På tross av sin lave vekt har
seletøyet bra styreegenskaper, god sittekomfort, er laget i solide materialer, og har
god sikkerhet med airbag (som jo navnet
gir et hint om). Importør i Norge: Nordic
Ventures AS

Nr. 2 2007
Nyheter på lager?
Send tips og info om nye produkter til:
Kjell.Keogh@componentsoftware.no (HG) eller snadder@paramania.no (PG)

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!
Skywalk Mojito DHV 1
Ny hybridskjerm fra Skywalk med DHV 1
og DULV sertiﬁsering! Mojito er en vinge
utviklet fra den nye Mescal 2, med førsteklasses startegenskaper og tilgivende
for pilotfeil. Med Skywalk ’High Stability
Concept’ og Jet Flap teknologi er Mojito
en vinge som gir deg masse sikkerhet og
morsom ﬂyging. Den effektive proﬁlen
og liten motstand gir gode ytelser og lavt
bensinforbruk. Mojito er en ekte hybrid og
det slipper å skifte raisere, du trenger bare
å justere brems og opphengspunkt.
Skywalk anbefaler Mojito til både nybegynnere og mer erfarne piloter.
Finnes i størrelser fra 75 til 180 kg.
Se www.skywalk.no for mer info.

U-turn Morpheus
U-Turn satser videre med sine acro modeller. De har nå i samarbeid med ikke ukjente
Mike Küng endelig klar den nye showvingen
Morpheus. Denne vingen ﬁnner sin plass
mellom modellene Freeforce og G-Force
007, og er ment til å brukes av deg som
ikke vil ha en fullblods G-Force. Men vingen
krever samtidig at du har ﬂydd en del acro
fra før. Kommer i 6 størrelser fra 17 til 24
kvadrat. U-turn importeres av FlyByFester,
www.ﬂyby-fester.no

Hvis du kan levere artiklene via
E-mail er det ekstra ﬁnt! Send
eventuellt fysisk materiell til
adressen du ﬁnner øverst på
side 4 eller send digitale ﬁler på
mail til:
post@friflukt.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!

Bildemateriell
Tas godt vare på og papirbilder/ dias returneres etter
bruk. Skriv navn og adresse på
baksiden av bildet!
Tidsfrist for Fri Flukt nr. 3-2007

6. august
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Hva er airmanshipkravet
verdt?
Tekst: Fredrik Jensen
Bakgrunnsfoto: Jan Richard Hansen

Som instruktør, faglig leder eller
medpilot må man fra tid til annen
forholde seg til vanskelige problemstillinger. Airmanshipkravet
er kanskje den vanligste kilden
til slike utfordringer. Til tider kan
det være svært vanskelig å vite
hvordan man bør gå frem.

vilje til å gjøre dette. Airmanship forutsetter kunnskaper om element, utstyr, øvelse
og utøver, samt disiplin overfor HP/NLFs
regelverk. Det som er viktig for HP/NLF
er at kunnskap og teknikk blir innbakt i
en sikker og sosialt akseptert utøvelse.
Dette skal utøverens airmanship regulere.
Slik sett blir airmanship et meget sentralt
læringsprodukt i Safe Pro.

Har man vært i miljøet lenge, har man sannsynligvis fått oppleve å være bekymret (og
til dels oppgitt) over medpiloters framferd.
Fra tid til annen dukker det gjerne opp
piloter som helst vil lære hvor grensene
beﬁnner seg ved egen eksperimentering.
De samme grensene som for lengst har
blitt utforsket, tangert eller overskredet av
mange likesinnede før dem. For oss som
observerer prosessen, er det som å overvære et kjedsommelig hakk i plata. Historien
repeterer seg – igjen.

Det handler altså om vilje til å ﬂy sikkert.
Kunnskaper, ferdigheter og god vurderingsevne gjør deg i stand til det.

Hva er airmanship?
Bekymringen kommer som regel snikende
når vi opplever at medpiloter beveger seg
utenfor det vi selv mener er godt airmanship. Knut Løndal (1995) har beskrevet
begrepet på denne måten:
Airmanship er et begrep som er nært
beslektet med holdninger, og henviser til
det å bruke sine kunnskaper til å utøve en,
for vedkommendes ferdighetsnivå, sikker
og sosialt akseptert HG-aktivitet, samt en
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Airmanshipkravet har vi først og fremst for
å sørge for at HPs medlemmer skal bestrebe en sikker utøvelse av hanggliding
og paragliding. Ideelt sett skal instruktørene klare å luke bort de som ikke tilfredstiller airmanshipkravet i løpet av begynnerkurset. Denne prosessen er imidlertid
ikke uproblematisk, og ofte er det først en
stund etter begynnerkurset at en eventuell
svikt i airmanship viser seg for fullt. Eleven
har kanskje allerede rukket å bli pilot og
plutselig er det ikke like entydig hvem som
bør ta ansvar for vedkommende.
Når bekymrer vi oss?
Innledningsvis brukte jeg ”grensetestere”
som eksempel på individer med manglende airmanship. I dette tilfellet er det
først og fremst dårlige holdninger, eller
manglende vilje til å ﬂy sikkert, som er det
problematiske. Men det er jo ikke bare

DEBATT:
rebellene vi bekymrer oss over. Vanligere
er det kanskje med de som vil ﬂy sikkert,
men mangler kunnskaper, ferdigheter eller
vurderingsevne til å gjøre det. Kort fortalt
bekymrer vi oss når vi er redde for at noen
vil kunne komme til å skade seg selv, andre, eller aktivitetens omdømme. Vanligvis
baseres bekymringen på at vedkommende
har frekvente næruhell.
Hvis vi er bekymret over en annen pilots
sikkerhet, og bekymringen er velbegrunnet
(for eksempel når piloten har like mange
trelandinger som timer i lufta), bør vi gjøre
noe. Hvordan en går fram vil variere veldig
mellom tilfeller, men resulterer som oftest i
at noen tar seg en prat med vedkommende.
Hvis du ikke kjenner den du bekymrer deg
for, er det ofte best å overlate ”alvorspraten” til vedkommendes instruktør. En
samtale og/eller praktisk oppfølging av
piloten kan være det som skal til for å snu
trenden.
Men hva nå?
Problemstillingen blir vanskeligere når
tiltakene ikke har noen effekt. Piloten lærer
ikke av samtalene med instruktøren eller hintene fra medpiloter på start. Han eller hun fortsetter i den samme vante takten og fortsetter å krysse av for næruhell
i hendelsesrapporter. Det er nok fra
slike situasjoner at uttrykkene ”vi får håpe

han slår seg på lommeboka” (brekker en
oppreiser, tar hintet og skjerper seg), ”vi
får håpe han blir skremt” (har et skikkelig
uhell, unngår skade, blir skremt, tar hintet
og skjerper seg) eller ”det går helst bra” (vi
får håpe han klarer seg) kommer fra. Høres
det kjent ut?
For meg er dette et klart uttrykk for at vi
ikke har gode nok retningslinjer med tanke
på slike tilfeller. Konsekvensen av dette er
at piloter som ikke innfrir airmanshipkravet
som ligger til grunn for lisensen deres, får
ﬂy fritt, mens instruktør og faglig leder i
klubben klør seg i hodet og lurer på hva de
skal gjøre nå. Ved slike situasjoner er det
fristende å spørre hva airmanshipkravet
egentlig er verdt?
Hvem bestemmer hva som er godt
airmanship?
Når instruktører og faglige ledere opplever
beslutningsvegring i forhold til piloter de
bekymrer seg for, kommer nok dette av
at slike problemstillinger i sannhet er vanskelige. Hvem som viser godt airmanship
vil være en skjønnsmessig vurdering; en, til
tider, relativt vanskelig vurdering uten noe
fasitsvar. Dessuten – på hvilket grunnlag
skal airmanship vurderes? Loggboka?
Egne observasjoner? Eller andres?
La oss si at instruktør sammen med faglig

leder blir enige om at piloten ikke innfrir airmanshipkravet og noe bør gjøres. Hvilket
tiltak vil være riktig? Alt fra krav om ”strafferunder” i skolebakken til inndragelse av
lisens kan være fornuftige og riktige tiltak.
Hvilket tiltak er rett i akkurat dette tilfellet?
Og hvem har egentlig lyst til å stå ansvarlig for at noen, i verste fall, mister lisensen
sin? Er det ikke da mer behagelig å nøye
seg med å håpe på at ”det helst går bra”?
I fallskjermmiljøet er det lettere. Her er all
aktivitet organisert etter klare retningslinjer.
Når grenser overskrides kan det lett observeres av ansvarlige på hoppfeltet og
advarsler gis. Etter et gitt antall farlige hendelser ryker lisensen.
Det sier seg selv at vi ikke har muligheten til
å organisere vår aktivitet på samme måte.
Men vi har mulighet til å opprette klarere
retningslinjer for oppfølging av airmanshipkravet.

Kilder
Løndal, Knut. 1995. Undervisning i hanggliding - lærebok for instruktørkandidater.

Ungdomsuka 2007 (23.-30. juni) på Rikssenteret i Vågå
HP seksjonen har de siste årene prøvd å samle våre yngste utøvere en uke på
Rikssenteret i Vågå. Det skal vi i år også.

I uke 26, 23.-30. juni, prøver vi å samle HG og PG ungdom på Rikssenteret. Spesielle priser for alle under 25 gjelder
denne uka. En komplett pakke med overnatting, mat og transport denne uka vil kunne passe inn i en studentøkonomi! Et
informasjonsbrev blir sendt ut til alle som melder seg på med detaljene.
Om det en dag ikke blir ﬂyging så prøver vi å ﬁnne på noe spennende sammen, man kan jo velge blant: juving, rafting,
motorkross, klatring, huleutforskning, en tur til sommerskisenteret osv. Så meld deg på hos seksjonen på mail
vaga@nak.no. Daglig leder denne uka er Hans Andersen som er lærer på Torshus folkehøyskole og ansvarlig for linja Høyt
og lavt (HG/PG og dykking). Om det er ledige plasser er det selvfølgelig tillatt for andre å komme til senteret og ﬂy i Vågå. Vi
sees på eller over riksanlegget i Vågå!
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Tekst: Erik Vermaas
Foto: Marit Sletten

Etter en lang nordisk vinter med uendelig mange skliturer og en dag med
hang(over)forhold ble det endelig vår. Og da våren kom, gikk det fort. Da jeg
denne vinteren ikke hadde vært i Spania var abstinensen og bakke-allergien på
topp og hestemedisinen lå klar. En måned fri for å ture rundt i Europa. April 2007
som ble til SUPER APRIL.
av min hang-

med en gang. Det ble litt eksperimentering

gliderkarriere.

med de nye snøkjettingene jeg ﬁkk til burs-

Det var faktisk i

dagen min, men de funka bra og vi kom

dette landet jeg

til toppen. Skikkelig ﬂytur med en gang.

så min første

Fra et par tusen meters høyde så jeg ned

hangglider

i

på Marit da hun tok av kjettingene igjen

Skulle

på vei ned. Vi ble tre dager i Greifenburg

juge

hvor vi en av dagene tok en tandemtur opp

litt og si at jeg

til 2500 moh – fantastisk for en utsikt. Vi

siden den da-

glei av høyde over dalen i rolig luft hvor

gen har drømt

vi sammen hadde full mulighet til å nyte

om å ﬂy hang-

turen i ro og fred. Dagen vi dro, ﬂøy jeg til

glider, men den

Lienz (35 km) som var i retning Italia. Pen

gangen var jeg

tur som endte akkurat der den skulle og

mer

interes-

i løpet av to minutter var hentebil tilstede

sert i lego. Vi

med øl. Puta Madre! Dette var første gang

våknet i bilen

Marit var i Østerrike og hun likte det veldig

Vi kjørte fra Oslo på 1. april, med Water-

i snestorm dagen etter, så vi var egentlig

godt. Ren, pen, hyggelig og nesten like

boys på full styrke (eller i hvert fall det

bare glade for å dra videre. Dette var fak-

vakkert som Norge.

som går for full styrke i mine beskjedne

tisk den eneste dagen med dårlig vær hele

høytalere i Casa Kangoo.) Første over-

måneden.

1977.
gjerne

natting i Danmark og dagen etter ﬁkk også

Etter en spektakulær kjøretur gjennom
dolemittene med 3000 m topper på alle

Marit se med egne øyne hvor stor Tyskland

Billig bot

kanter, kom vi til Feltre. Her er Monte Ave-

er. Autobahn i evighet. I 100 km/t går det

Etter en kort besiktigelse av Kitzbühl og

na med nesten 1000 m fra start til landing.

ikke så fort med Kangoo’n med to vinger

overnatting i gasthof dro vi videre. Under-

Jeg ﬁkk utnyttet denne dagen perfekt og

på taket. Lastebilene kjører akkurat for

veis var vi litt uheldige i en meget kort 60-

rakk å ﬂy en pen time før det overutviklet

sakte til å ligge mellom, men i venstre ﬁl

sone hvor jeg ikke helt rakk å bremse ned.

og kom noen byger. Det er gøy når det er

turde vi nesten ikke kjøre når Audi’ne og

Politiet stoppet oss og hadde målt 81 km/t

supervær hele dagen, men det er også litt

Mercedessene allerede på horisonten bak

og det ble krevd betaling med en gang. Jeg

kick å klare å dytte en times ﬂyving i en

oss begynner å blinke – ‘kom deg unna’.

fryktet det verste, men måtte nesten le da

ikke perfekt dag.

3. april var vi innom Wasserkuppe i tyske

jeg hørte beløpet 25 euro er 200 kr. Det var

Röhn-området, en stor rund fjelltop 900-

bare såvidt jeg klarte å la være å si: ”Oh,

Målet = Bassano

og-noe meter over havet. På toppen er det

hadde jeg vist at det var så billig hadde jeg

8. april kom vi til det som egentlig var

en liten by og klubbhuset til den lokale klub-

kjørt enda litt fortere”.

hovedmålet: Bassano del Grappa. Vi kom

ben som har over tusen medlemmer. Ikke

akkurat i tide for å se konkurransepilotene

rart at jeg alltid treffer folk herfra. Jeg ﬁkk til

Flymekka

komme i mål. Flott å se spennende ﬁnal

og med en behagelig tur i svak termikk. Det

Litt senere kom vi til Greifenburg. Europas

glides og pene landinger. Vi traff fort våre

var min første ﬂytur i Tyskland noensinne.

ﬂy-mekka. Jeg var for utålmodig til å vente

norske helter: Olav, Øyvind, Dag Ring, Nils

Endelig står også dette landet på kartet

på shuttlebussen og kjørte egen bil opp

Åge, Speidern, Ove K, Stefan H. og et par
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friﬂyvere. Jeg er selv ikke så begeistret for

dobbelt så mye plass i Casa Kangoo, men

perspektiv. Da jeg så ﬂyet trodde jeg først

konkurranseﬂyving, men da jeg så disse 50

ikke lenger varm middag hver kveld. Heller

at det var et miniatyrﬂy, men jeg hadde

hangglidere komme i mål var det ganske

ikke kom bilen ned fra fjellet av seg selv.

tatt helt feil av skalaen. Da miniatyrpiloten

pirrende og ﬁkk lyst til å delta i slikt selv

Men jeg har vært ute en april-måned før og

vinket til meg skjønte jeg dimensjonene.

igjen. Nordmennene gjorde det bra med

denne fasen var nøye planlagt (den van-

Ekstra givende denne dagen var også det

Olav i spissen på 6. plass – gratulerer… Vi

lige fra Spania-hjem-ruten). Det vil si at jeg

faktum at jeg hadde klart å utnytte dagen
så bra. Startet og skrudde meg opp rett
før det ble skygge og landet etter en time,
rett før det overutviklet og regnet. Perfekt.
Litt ﬂaks, litt viten og litt intuisjon. Det er
det som gjør hanggliding så ﬂott i lengden
at man hele tiden får prøvd og brukt sin
vurderingsevne på ulike måter. Ofte er de
peneste turer, de hvor man starter med de
minste forventninger.

Mye flaks
I tillegg til været var også ﬂaksen på min
side ihht bilhenting osv. Nesten alle dager
traff jeg folk jeg kunne dele biler med
eller bekjente som kjørte bilen min ned. To
ganger gikk jeg opp til St. André (650m) –
det var egentlig bare helt greit å få litt trim.
Nå er det 1. mai og jeg sitter på fergen hjem

ble en snau uke i Bassano hvor vi bl.a. tok

kjørte fra sør til nord i Frankrike fra ﬂysted

nok en tandemtur og et Venezia-besøk. Jeg

til ﬂysted og ﬁkk ﬂydd bra turer overalt: St.

igjen og skuer tilbake på en fantastisk hang-

liker egentlig ikke å besøke byer, i hvert fall

André, Laragne, Aspres, Col-de-Mens,

glider-reise og synes det er gøy å samle

ikke når det er ﬁnt vær, men må innrømme

St. Hillaire, Vogesene, Donnersberg og

opp statistikken for april 2007:

at dette var ganske spesielt og vakkert. Vi

Neumagen ved Trier, hvor fortsatt Bautek

forlot Bassano i samme stil som Østerrike,

ruler.

Antall ﬂyturer: 22
Antall ﬂytimer: 34,5

dvs Erik ﬂøy og Marit kjørte. Det ble en
pen ﬂytur til avtalt veikryss ved Citadella.

Ny høydepers

Antall ﬂysteder: 12

Hentingen ble litt kranglete denne gangen

På samtlige steder ﬁkk jeg ﬂydd større

Antall land ﬂydd i: 4

fordi alle lastebiler i hele Italia kjørte i ring

turer enn før! I St. André kom jeg 3760 moh

rundt byen og jeg med mine tjukke ﬁngre

første dagen, som ble en ny personlig høy-

Det eneste som kunne ha vært bedre var at

hadde pekt på ﬂere kryss på en gang på

derekord – det er så høyt at man nesten

vi kunne ha vært ﬂere piloter. Er det noen

et bittelite kart. Stakkars Marit var rimelig

ikke vet hva man skal med all den høyden.

som kunne tenke seg å være med neste

svett da hun endelig var framme, men hun

Det tok evigheter å komme ned igjen. Jeg

gang? September 2007 er neste tur, da går

ble snart blid igjen av en god is og tur i

kunne skrive ti sider til om alle turene, men

det i andre retning, nedover mot Spania!

middelalderbyen.

det blir vel litt for mye av det gode. Den
peneste turen var egentlig på Col-de-Mens

Det nærmet seg 15. april som var siste

da jeg skrudde opp foran Obiou (2790 m)

dagen av Marit sin ferie. Tja noen av oss

sammen med en ørn og et seilﬂy. Dette

må tilbake og gjøre J-ordet. Marit tok ﬂyet

ﬂystedet har sterke kontraster av grønne

fra Nice og Erik begynte fase to. Plutselig

områder omringet av digre fjell. Synet av

sto jeg alene i velduftende Provence med

seilﬂyet foran toppen ga et slags sjokk-
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Piloter i luften

Tekst: Mikael Benjamin Ulstrup,
Daniel Bjørkås, Maria Straume

Vi har spurt et lite knippe av våre piloter/elever hva slags ambisjoner de har for sesongen.
De starter sesongen med vidt forskjellig erfaring. Men en ting har de til felles; gleden av
alle de fantastiske opplevelsene hang- og paragliding byr på. Og ved å fly og lære mer, bli en
tryggere pilot.

Maria Straume

Daniel Bjørkås
Flyr en rød Nova Tycoon med x-ratet
seletøy, og i cocpitten ligger det en
compeo.

Klubb: Bergen Hang- og Paragliding klubb
og Førde Luftsportsklubb
PP- SP grad: PP2
Flyerfaring: 29 turar og ca 5 timer
Ambisjonar for årets ﬂysesong er helt klart
å bli PP3! Eg vil også bli ein tryggare og
sikrare pilot, og få så mykje erfaring eg
kan få. Det er no eg har tid og mulighet
til å prioritere paragliding, så håpar på
å komme langt. Synest det her er ein
fantastisk sport!
Eg ser no fram til sannsynligvis den beste
sommaren EVER!!! Eg har tre veker ferie
eller meir bestemt paragliding-ferie:D
Første to vekene blir i Piedrahita i Spania
på Nordic Open, og så rett på Ekstremsportveko etterpå. Så det blir ein aktiv
ferie!
Og så skal eg vel på Førdetreffet, sjølv
om det kolliderar med ﬂytting i ny leilighet.
Men om været blir bra kan eg jo ikkje gå
glipp av det! Resten av sommaren går
nok med til jobbing, men blir nok ﬂyging
etter jobb da eg begynner tidlig og sluttar
tidlig.
Så da håpar eg at eg er PP3 etter sommaren, så kanskje eg får ﬂy fra Ulrikken
snart:)
Ønsker alle mine ﬂyvenner ein ﬁn ﬂysesong!
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Klubb: Harstad Hang og Paragliderklubb
PP-/SP-grad: PP5
Flyerfaring: Flydd siden Januar 2006.
Ca 110 timer og ca 210 turer.
Flyr en blå og grå Up Trango3 med
x-over2 seletøy, og i cocpitten ligger det
en Compeo.

Egil Fonn

Ambisjoner: Vi ﬂyr hovedsakelig for
ﬂygledens skyld, og naturopplevelsen.
Trives meget godt med å ﬂy på forskjellige ﬂysteder.
Opplevelsen med naturen er viktigere
en antall kilometer, spesielle turer der
vi tidligere har satt våre barnsbein gir
sterke inntrykk.
Deltakelse i konkurranse er for å bli
bedre å ﬂy, trekke lærdom av de beste,
og få ﬁnere turer senere. Den sosiale
rammen rundt arrangsemangene er jo
også helt på topp.
Planer: Et av målene for årets ﬂysesong
var Hinnøyrekorden som vi satte i lag
med Lars Sletten.
Flott tur fra Sigerfjorden på Hinnøya, til
Ånes på Andøya. Denne turen blir ikke
glemt med det første.
Den frie distansen her var 47km. Vi
håper også på ﬂere ﬁne turer på innlandet i Troms. Disse turene gir en enorm
naturopplevelse, og turer på 100 km+ er
absolutt innenfor rekkevidde.
Reiser: Vi satser på å være med på noen
av Norgescupene i år. Vi vil også reise
ned til Piedrahita fra 10.-24. juni for å
lære mere om ﬂatlandstermikk.

Klubb: Harstad Hang og Paragliderklubb
PP-/SP-grad: PP5
Flyerfaring: Flydd siden 2000. Ca 429
timer og ca 675 turer.
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Årets fotokonkurranse!
Tekst: Mikael Benjamin Ulstrup. Bakgrunnsfoto: Jan Richard Hansen

Alle medlemmer av HP/NLF inviteres
herved til årets fotokonkurranse i Fri Flukt.
Knips sommerens beste flyrelaterte bilde
og vinn flotte premier, forsiden av Fri Flukt
og heder og ære.
De tre beste bildene blir premiert. Hver deltager sender inn ett bilde hver. Siste frist for
innlevering av bilder er 1. oktober 2007.
Send en e-post til foto@friflukt.no med ditt bidrag. Husk at ditt bilde kanskje kommer på
trykk i bladet. Det krever enn viss kvalitet på bildet. Send inn bildet med så god oppløsning
som mulig. Bildet bør ikke være mindre enn 500 kb. De ﬂeste av dere har minnekort med
stor plass. Sjekk innstillingene i kameraet ditt. Ett godt tips er å ha innstillingene på maks
kvalitet når det gjelder oppløsning og komprimering (så liten komprimering som mulig). Da
har du en mye større frihet til å velge hva du vil gjøre med bildene dine etterpå.
Vi PG-piloter er i ﬂertall, men jeg vet det er mange av dere HG-piloter som tar ﬁne bilder.
Send dem inn da vel!
Vi i Fri Flukt forbeholder oss retten til å trykke bildet ditt ved andre anledninger i bladet. Ønsker du ikke dette
skriver du dette i e-posten. Jeg presiserer at man kun kan delta med bilder man har tatt selv.

Lykke til!
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Pilot profil

Nesengmo med klare ambisjoner
Tekst: Arne Kristian Boiesen

I løpet av denne uka presterte han å lande på Sel 15
km unna to ganger i løpet
av en dag. Første runde var
jeg med. Start-skru-skli-Sel.
Han hadde ordnet haik med
en lokal ”Selsbygdetulling”
og retretten var upåklagelig.

mener jeg jeg er best tjent med å ﬂy det
jeg har valgt. En forutsetning for valget var
at jeg begynte å merke at den vingen jeg
hadde, hadde for lite fart/ performance i
forhold til det jeg følte jeg kunne handle.
I det ligger det et krav til meg selv om å
få mange timer med termikkﬂyging på en
regelmessig basis fordelt på hele året.

Vi dro opp igjen for å ﬂy, og

Naken uten nødskjerm

vips var han avgårde. Men

Har det vært ganger du angrer på at du
ﬂyr det du ﬂyr?

som nevnt. Sel ble stoppestedet igjen!

Norsk rekord
I mai 2006 satt Kjell-Harald
ny norsk rekord i deklarert
tur/retur på 60 km fra Vefsn,
Drevlandsaksla. Han gjorde
det enkle. Å ﬁnne et ﬂysted
med bankers løft langs en
rygg. Jeg husker det var mye
prat i ettertid om hvor ”enkel”
denne bør være å slå. Men
det viser seg at det enkle
ofte er det beste. Rekorden
står fortsatt.

FørstegangjegmøtteKjellHarald var under påsken
2005. Han og noen andre
nordfra hadde tatt reisen
ned for å fly i påskeværet
over Jetta, Vågå. Mitt første
inntrykk var en litt frempå
brautende kar, som jeg
naturligvis var skeptisk
til. Men det tok ikke lang tid
før jeg ble kjent med denne
hyggelige ”bamsen”.
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En gang jeg klatra opp på et fjell tok jeg et
seletøy uten nødskjerm i. Flyturen gikk ﬁnt,
men jeg følte meg naken uten nødskjem.
Det kommer jeg nok aldri til å gjenta.
Når det gjelder paraglidere har jeg fulgt
progresjonsstigen korrekt og hele tiden
følt meg komfortabel med redskapen.
Overgangen til DHV 2- vinge var den
overgangen som virket mest “dramatisk”
for meg. Jeg tror det kan gjelde mange,
da man i tidlig fase av ﬂykarrieren gjerne
ønsker bedre ytelser enn man egentlig er
klar for? Om jeg noen gang angrer at jeg
ﬂyr det jeg ﬂyr, vil jeg øyeblikkelig skaffe
meg en snillere vinge.

Verdier
Du bruker mye tid på ﬂyging. Hvilke verdier er det som gjør det verdt å prioritere
slik?
Paragliding er frihet, mestring og utfordring
i perfekt forening. Føler at jeg har for lite tid
til å ﬂy...

Satser høyt
Du ﬂyr nå en åpen klassiﬁsert paraglider.
Hva er hovedgrunnen til at du valgte å
gå over til dette?
Jeg har til hensikt å komme meg inn på
landslaget og få plass i internasjonale
mesterskap og PWC (verdenscup) i framtida. For å kunne komme i posisjon til dette,

xc-competition.no
For ikke så lenge siden åpnet du websiden XC-competition. En side som gir
nyheter om konkurranser rundt om i
verden. Hva er motivasjonen din?
For det første har jeg utviklet en genuin interesse for konkurranseﬂyging. Jeg synes
det er kjempeinteressant å følge med på
hva som skjer, ikke bare hjemme i Norge,
men også i utlandet. Når man er med i noen
internasjonale konkurranser, blir man kjent
med folk og jeg synest det er spennende å
følge med på hvordan de gjør det.
Det er plass til utrolig mange ﬂere på
Norgescupen og miljøet er åpent for ﬂere.
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Instruktørseminarer
2007
Tid for å fornye din
instruktørlisens?
I 2007 er det ikke mer enn ca 15 som
MÅ fornye sin instruktørlisens. Men alle
instruktører kan møte og får da en instruktørlisens for nye 4 år.
Siden det ikke er så mange avholder HP/
NLF kun et seminar i 2007.
Fagkomiteen har gleden av å innby våre
instruktører til instruktørseminar på Rikssenteret i Vågå i september.

Instruktørseminar
Rikssenteret
8. og 9. september.
Alle instruktører får tilsendt mail eller
brev i god tid om dette. Klubbens faglige
leder har ansvaret for utdanningen i klubben og han melder sine instruktører på
seminaret!

Faglig innhold
Seminaret dekker både hang og paragliding-instruktører. Programmet vil bli
Kjell-Harald med gamlevingen i Mexico.
Foto: Jan Richard Hansen

lagt opp med deler av seminaret felles og
deler skillt for HG/PG. Har du med vinge
og forholdene er topp på lørdag kan du
muligens få med deg en tur i lunchpausen.

Jeg håper å få større bredde i konkurranseﬂygingen i Norge for å få ﬂere med også i
internasjonale konkurranser. På den måten
kan vi løfte Norge som paraglidernasjon og
dermed få ﬂere plasser i store mesterskap.
Kanskje en utvidelse av landslaget kunne
være innen rekkevidde om et par år?

Plikten
Vil du kjøre hentebil i sommer?
Kjenner jeg meg rett, kommer jeg nok til å
gjøre det. Hvor skal du hentes?

Kalde fakta
Navn: Kjell-Harald Nesengmo
Alder: 37
Sivil Status: Paragliderpilot med et
forhold til arbeid
Bosted: Heime på Bjerka
Flyklubb: Polarsirkelen Hang- og Paragliderklubb
Flydd siden: 1999
Antall timer: 320

Et detaljert program blir sendt til de
instruktører som blir påmeldt i god tid før
seminaret.
Vi satser på å få til et seminar med
hyggelig, sosial stemning.
Ønsker du mere informasjon, send en
mail til hp.nlf@nak.no eller ring fagsjefen på tlf.: 23 01 04 80.
Klubbens faglige leder melder på sine
instruktører på mail eller post innen 27.
august.

Med hilsen HP/NLFs faglige ledelse
Arne H. Hillestad (fagsjef)
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Sikkerhetsseminar
Tekst: Lena Abotnes

På tross av flott vær og muligheter for flyging, så møtte mange medlemmer fra Ryfylke
Paragliderklubb og Jæren Hang- og Paragliderklubb opp på Hovedredningssentralen på
Sola torsdag 26.04. til sikkerhetsseminaret som de faglige lederne Kjell Færestrand og
Geir Wegger hadde stått i bresjen for. (At de som valgte å prioritere påfyll i loggbøkene
sine ikke hadde optimale forhold på Gjesdal, og at ingen klarte å karre til seg den berømte
”ølkassen” denne dagen, var såklart like greit for oss andre.)
bevisst holdning på at de ønsker å ta vare
på de som melder seg på kurs, og skape
et godt og inkluderende miljø. Tom driver
klubbutviklingskurs, og vil besøke og
hjelpe klubber som er interessert i dette.
På et slikt kurs vil representanter fra klubbens styre og medlemmer være med, og
gjerne grunneiere også, da disse vil ha
innvirkning på bruk av ﬂystedene. Sammen
vil de se på hvor klubben er i dag, hvor
den vil hen i fremtiden og hvordan dette
kan gjennomføres.

Nicolay Gausel, leder i Ryfylke Paragliderklubb, holdt en liten innledning
og snakket om hva klubben ansåg som
viktige satsingsområder med hensyn på
sikkerhet, blant annet det å alltid ha en
ﬂyplan, kunnskap om lokale forhold, samt
utbedring av starter og skolebakker. Fokus
på sikkerhet er til syvende og sist opp til
den enkelte pilot, men med god kunnskap
og holdninger innlært allerede under kurs,
vil dette kunne være med på å redusere
antall ulykker.

Flere medlemmer, færre lisenser?
Deretter overtok fagsjef og daglig leder i
HP/NLF, Arne Hillestad, og begynte med å
fortelle litt generelt om organiseringen og
arbeidet i Norges Luftsportforbund (uten
”s” ja). Vi ﬁkk se statistikk på antall medlemmer og utviklingen de siste 5 årene,
og det mest oppsiktsvekkende med disse
tallene er at antall lisenser har gått ned de
siste årene, men antall medlemmer øker?!
Hva skyldes dette? Flere antall passive
medlemmer/støttemedlemmer?
Mange
som ﬂyr uten gyldig lisens, bevisst eller
ubevisst? Jeg vil tro det siste. Dagens system med at man selv må huske å fornye
lisensen sin hvert annet år bør endres, da
det gang på gang viser seg at folk er sikre
på at de har gyldig lisens, men at den altså
er gått ut. Arne jobber med å få en ordning
hvor man i det minste kan fornye lisensen
direkte på nettet, isteden for å måtte printe
ut skjema og fysisk fylle ut og sende inn,
og vi ser frem til at den nye ordningen blir
iverksatt. Til sist nevnte Arne at vi utdanner ca. 350 nye medlemmer hvert år, men
at kun ca. 100-150 av disse fortsetter etter
endt kurs, og Tom Brien, aktivitetskonsulent
i Norges Luftsportforbund tok denne saken
litt videre.
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Aktivitetskonsulent Tom Brien.
Foto: Arne Hillestad

Aktivitetskonsulent
Tom jobber med å rekruttere barn og
unge inn i forbundet, integrering av funksjonshemmede, utdanning av instruktører,
klubbutvikling og PR-virksomhet. Han
brenner for å ”få tak i de unge før fotballen
tar dem”, og mener vi må bli mye ﬂinkere
på å informere om sporten vår til de helt
unge, slik at ﬂere velger luftsport når de
blir gamle nok til å delta.

Hvem ønsker vi å rekruttere?
Alle som er interessert i luftsport, uansett
alder, kjønn, luftsportsgren og aktivitetsnivå. Også mennesker med fysisk/
psykisk funksjonshemming kan delta. Og
vi kan gjerne gjøre en spesiell innsats mot
barn, ungdom og jenter, da det generelt
er få av disse å ﬁnne i miljøet. Luftsportforbundet omfatter åtte idrettsgrener;
fallskjerm, modellﬂy, motorﬂy, paraglider,
hangglider, mikroﬂy, seilﬂy og ballongﬂyging.
Vi bør fremstå som et samlet forbund med
fokus på sikkerhet, opplæring, glede og
samarbeid. Klubber som setter seg som
mål å jobbe med rekruttering, må ha en

Hendelser
Arne gikk så i gang med en mindre morsom oppgave, nemlig oversikt over hendelser de siste årene. I 2006 hadde vi ca.
40 ulykker, 15 uhell og 27 næruhell. Antall
ulykker har økt, og har vært relativt høyt
de siste 3 årene. I fjor var det 14 alvorlige
skader, og de mest vanlige skadene er:
1) lår/kne/legg/fot
2) rygg (12 stk. i 2006, nesten alle innen PG)
3) arm/hånd
4) nakke/skulder.

En gjenganger; sterk vind…
Ryggskader er alvorlige skader som det
kan ta lang tid å bli bedre av, og fører
gjerne til sykemelding i opp til et år, og
det er skremmende at denne type skader
er på vei opp. En annen skremmende
trend er de mange ulykkene som skyldes
ﬂyging i sterk vind. Det ﬁnnes eksempler
på at uerfarne piloter har tatt av selv om
de nettopp har sett at folk i luften har
rygget pga. sterk vind, og dette er ting
vi bør ha mer fokus på under opplæring
og kursing. Videre ble det rapportert om
ﬁre skader med tandem i fjor, og dette er
ulykker som fort gir oss negativ omtale i
media. Det ble etterlyst bedre tallmateriale
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med været underveis, forholdene kan endre seg raskt, og i
begge disse tilfellene oppdaget
pilotene litt for sent hva som var
i ferd med å skje.

Meteorologi
Til slutt hadde vi besøk av
meteorologikonsulent i Flyværtjenesten, Tor Erik Mork.
Tor Erik snakket litt om utviklingen av cb’s, og den generelle
oppfatningen av både meteorologen og redningslederen på
Fra forelesningssalen. Foto: Mirjam Steien Hovedredningssentralen er at
som viser antall ulykker opp mot antall
de syns det er uforståelig at
turer, men noe slikt ﬁnnes ikke,- ennå. En
vi (eller i alle fall noen av oss) tør å ﬂy i
prosentvis fremstilling av ulykker opp mot
nærheten av disse. Den generelle regelen
turer vil gjøre det enklere å sammenligne
for ﬂy er å holde ca. 2 mils avstand, og at
ulykkesstatistikken fra år til år, og Arne
noen piloter velger å ﬂy i ”skjørtekanten”
jobber med å få dette til.
av disse skyene, synes de hørtes utrolig
ut, og hadde bare en kommentar til; ”ka
Nyttig informasjon
vil de der å gjørr?!” Videre snakket Tor
Videre ble vi oppfordret til å ta en titt inErik litt om embedded cb’s, da disse er
nom nettsidene av og til: http://hp.nlf.no/.
spesielt skumle for vår type ﬂyging siden
Arne minner om at man får tilgang til mye
de kan gjemme seg i et generelt skylag
mer informasjon når man logger seg inn.
eller nedbørsområde og er umulige å
Her ﬁnner man for eksempel informasjon
oppdage fra bakken. For vår del er det jo
om forsikringene våre, huskeliste for
ofte vindøkningen i området rundt nimulykker i utlandet, og det nye og utvidede
busene som vil være farlig, og vi var så
ulykkesrapporteringsskjemaet (som også
vidt innom temaet. Jeg tror vi kunne ha
skal tilknyttes loggboken etter hvert). Eirik
hatt god nytte av litt mer tid med Tor Erik,
Walle som jobber på hovedredningssentmen siden tidsskjemaet hadde sprukket
ralen på Sola minnet om viktigheten av å
for lenge siden, ble kvelden avsluttet med
melde fra når man har opplevd ting som
en liten diskusjon rundt TAF og andre
av andre kan oppfattes som en ulykke, og
værmeldingstjenester.
som kan utløse en unødvendig redningsaksjon. Det er bedre å melde fra en gang
Anbefales
for mye enn en gang for lite!
Jeg syns vi ﬁkk mye nyttig informasjon
disse kveldstimene, og kan anbefale andre
Historier fra virkeligheten
klubber å arrangere noe tilsvarende. Om
To av medlemmene våre har siste årene
ikke fagsjefen har anledning til å være med,
hatt ulykker som endte veldig bra i forhold
så kan man jo selv ta ut litt ulykkesstatistikk,
til hvordan det kunne gått, og de fortalte
eventuelt bruke klubbens egne medlemmer
om sine opplevelser under overskriftene:
til å fortelle om sine uhell/næruhell og dis”Nærkontakt med cumulonimbus” og
kutere hva som kunne vært gjort anner”Tatt av overutvikling”. Begge uhellene har
ledes for å unngå dem. Tom Brien hadde
vært omtalt i Fri Flukt tidligere og vil ikke
også mye nyttig informasjon å komme
bli gjennomgått igjen, men det kan nevnes
med, og kan være interessant å ha med
at begge uhellene kunne vært unngått ved
for klubber som ønsker å jobbe aktivt med
å følge litt bedre med på hva som skjer
rekrutteringen sin.

Fri Flukt
for 10 og
20 år siden
Tekst: Arne Kristian Boiesen og
Mikael Benjamin Ulstrup

Her er et par nye gobiter fra
“gamledager”.

Fri Flukt 1987
Fri Flukt rapporterer fra paraglider-VM i
Sveits 1987.
Bladet kunne bringe ut nyheten om termikkturer på opptil 2,3 timer. Jeg siterer:
”Termikken var til tider så sterk at selv
glidere som var halvt sammenklappet,
spant oppover med opptil 5 m/s i stig.”
Sterk termikk med andre ord!

Fri Flukt 1997
Her er et lite utdrag fra en fersk konkurransepilots opplevelser. Som han selv beskriver det: “Som sylfersk PP-5’er og ikke
for mange distanseturer i jakkeforet…”
Året var 1997, og den for mange kjente
Even Hornfeldt, skulle starte i sin første
NC-omgang.
“Jeg knotet meg oppover, en ﬁre, fem
meter på tredve minutter med rompa full
av kongler og granbar. Endelig løsnet det
og jeg kunne skru meg høyt. Gliset bredte
seg utover og jeg pustet lettet – høyde.
[...] På siste legget, etter runding av kirken i
Sæbø, landet jeg. Småfrossen, tissetrengt
og lykkelig. Først tisset jeg, tok landingsfoto og ringte til kona! Kjempefornøyd
slang jeg PG-sekken på ryggen, og ruslet
mot minibussen som stod og ventet. En
helt fantastisk dag.
Dette var altså på den tiden da man hadde
med seg kamera isteden for GPS når man
ﬂøy konkurranse!

19

PG motor kan brukes til så mangt. Foto: Ingunn Vegger

Med paragliding kommer lyset. Foto: Tom Salamonsen

Foto: Wojciech Ulatowski

Hjorteskallen er døpt Icaros... Foto: Pål Tore Sveen
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Pål og Kjetil på Rye. Foto: Stine Haugen

Galleriet

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

Jonskør. Foto: Gjermund Rye

PG uhyret, et skremmende syn for HG piloter. Foto: Ksenia Lundgård
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Tre distré høner på tur

Tekst: Ksenia Lundgård,
Ingrid Pedersen og
Cecilie Hærum Lohne

Tre jenter fra Torshus folkehøyskole reiser på deres første paraglidingtur til Sør - Frankrikes flyparadis, Gréolières. En tur som årlig arrangeres av Airwave. De er nervøse og spente,
men det er kanskje ikke så rart - de fikk lappen dagen før. Gjennom skolen har de tre tatt både
dykker - og paraglidersertifikat og nå føler de seg klare for nye utfordringer…
mellom noen trær. Alt gikk bra og da vi
igjen stod samlet var alle enige om at å
starte her var uaktuelt. Pierre-Yves foreslo å sjekke et sted vi skulle passere på vei
hjem. På starten i La Roque-Esclapon var
det gode forhold, men mørket nærmet
seg raskt. Nikolas stod klar på landing
med billysene på, slik at den ble mer
synlig. Utrolig nok kom syv piloter seg i
luften på bare seks minutter!

18. mars: PG, potetgull og pils
Tidlig søndag morgen ble vi vekket av
syngende franske fugler og solstråler fra
blå himmel som tittet inn gjennom vinduet. På kjøkkenet hørte vi lyden av vår
romkamerat, Inge, som var i ferd med å
lage frokost. Da vi hadde spist gikk turen
ned til landing hvor vi ﬁkk montert nødskjermene, møtt vår lokale guide PierreYves og ﬁkk hilse på resten av gjengen.
Nervene var i høyspenn da vi for første
gang ble kastet ut i ukjente forhold 600
meter over landing. For oss var dette som
å løpe ut fra Mount Everest, i forhold til
de små haugene vi var vant til hjemme i
Norge. Vel ute gikk alt som forventet, og til
tross for litt kluss og noen misforståelser
ved landing kom alle seg helskinnet ned.
Dagen fortsatte med strålende vær og
stabile forhold i luften og som en perfekt
avslutning på en utfordrende og spennende dag, nøt vi pils og potetgull mens
solen gikk ned bak fjellene.

19. mars: PG-designere på
sightseeing
Ved frokosten neste dag ﬁkk vi vite at
det ikke var ﬂybare forhold i Gréolières.
Vi brukte morgentimene til å designe vår
egen PG og Pierre-Yves, som jobber for
Airwave, viste oss prosessen fra skisse
til ferdig testet vinge. Det var lærerikt og
utvidet vår forståelse for hvordan forskjellige PGer er bygget opp og fungerer
i ulike forhold. Så var det tid for sightseeing
i nærområdet. Turen gikk til Gourdon og
Grasse, som er to små landsbyer ikke så
langt fra Gréolières; steder som er preget
av små, trange gater, koselige butikker
og sjarmerende lokalmiljø. Dagen endte
med et luksusmåltid uten like; tørr pasta
med mais, smør og ost. Dette var forårsaket av det stramme budsjettet som
sprakk allerede første dagen da vi spiste
middag på den lokale restauranten, la
Barricade.
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Torshusjentene. Foto: Thorbjørn Myklebust

20. mars: Tidsfordriv i høyden
Ny dag, nye muligheter. Vi bestemte oss
for å jakte på nye ﬂysteder og Alpes-Maritimes, en liten fjellandsby, ble vår destinasjon. Her var det dessverre litt feil vindretning, men mens vi ventet ﬁkk vi sjansen til
å øve på skjermkontroll og spille fotball ca
1500 m.o.h. Etter at lokalguiden vår hadde
tatt seg en liten testtur ﬁkk vi klarsignal til
å ﬂy, og ﬂysugne som vi var kastet vi oss
inn i bilene med en gang. På start hadde
vinden snudd og det var en faretruende
snøbyge i full fart mot oss. Likevel startet
tre av pilotene, men de sank raskt og det
ble en kort sklitur. Vi andre pakket sammen
og tuslet ned igjen.

21. mars: Mørkeflyging og nødlanding
Dagen begynte som alle andre; frokost
og morgensamling. Etter dette ble bilene
fylt opp og det bar av sted til Aiguines.
Stedet hadde en fantastisk panoramautsikt, med ﬂott natur. To av pilotene med
mest erfaring ﬁkk prøve seg for å sjekke
forholdene før vi andre kunne sveve blant
fuglene i det blå. Vinden tok seg kraftig
opp etter at de to var i luften og dette
gjorde at de stod nærmest stille. En av
pilotene klarte så vidt å nå frem til den
planlagte landingen, mens den andre ble
presset bakover av den sterke vinden og
måtte nødlande baklengs i en liten lysning

Alternativ landing. Foto: Ksenia Lundgård

22. mars: Et stykke verdensmester og en akrobatisk trelanding
Nå var det tid for å ﬂy i Gréolières. Entusiasmen var på topp og alle sammen var
klare for å ﬂy, men vel ute i luften viste det
seg at de gode forholdene ikke var så
fantastiske som vi trodde. Vi måtte bare
komme oss ned så fort som mulig, men det
var lettere sagt enn gjort. To av pilotene
måtte ﬁnne en alternativ landing litt lengre
ned i dalen. Selv om denne landingen ikke
var så stor, skulle det gå ﬁnt an for begge
å treffe den – men neida; den ene havnet
i et tre og den andre i en tornebusk. Det
gikk med noen timer for å få vingene løs,
før vi satte kursen mot et nytt sted. Her ble
vi sittende og vente på bedre forhold, men
det var langt i fra bortkastet tid. Vi lærte
mye av å se på de andre leke seg i vinden.
Litt senere på dagen kom regjerende verdensmester, Bruce Goldsmith, innom for å
hilse på. På kvelden arrangerte Karen og
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Ben Moss en uforglemmelig BBQ for hele
gjengen. De leier ut leilighetene vi bodde i,
som heter Gite du Cheiron.

Til alle hang- og
paragliderklubber i NLF!
Invitasjon til instruktørkurs 28., 29.
og 30. september 2007
HP/NLF vil holde instruktørkurs (B-kurs) i hanggliding og paragliding
28-30 september 2007 Kurset blir avholdt på Rikssenteret i Vågå, og går
over tre dager (fredag – søndag). Prisen for kurset er kr. 1000,-. I tillegg
kommer utgifter til reise og opphold.
Kurset vil bli gjennomført etter reisefordelingsprinsippet, slik at reisekostnadene for hver deltager blir den samme.
Kurset kvalifiserer til støtte fra NIF med VO midler på kr. 1680 pr. deltaker som fullfører kurset.

Nikolas leker seg i vinden. Foto: Ksenia Lundgård

23. mars: Tandem i flyparadis
Dette ble dagen vi ventet på; ﬂott vær,
stabil vind rett inn på start og motivasjonen
var på topp. Vi befant oss i St. Vincent les
Forts, et ﬂyparadis uten like. Mange av
pilotene ﬂøy i ﬂere timer, og noen steg
over 2000 m.o.h. Noen av oss var så
heldige og ﬁkk seg en tandemtur med
de meget dyktige pilotene Pierre-Yves og
Nikolas. Turen var lærerik og gjorde oss
tryggere i luften. På kvelden samlet vi oss
til den siste felles middagen på en koselig
restaurant i nærheten. Dette var en ﬂott
avslutning på en strålende dag!
Vi klarte utrolig nok å velge den uken
været ikke ville samarbeide. Så lenge
turene har vært arrangert har det ikke
vært en uke lignende denne, men likevel
har det alt i alt vært en spektakulær tur.
Den har vært med på å inspirere oss til
å fortsette med ﬂyging fremover og til å
utvikle oss til mer erfarne piloter. Dette
er en tur som passer for piloter med ulik
erfaring. Som nybegynnere ble vi godt
tatt vare på og sikkerheten vår ble alltid
satt først. Gjennom å se på og snakke
med andre lærte vi mye vi ellers ikke ville
ha lært og det er en tur vi helt klart ikke
ville vært foruten. Vi vil anbefale den på
det sterkeste til alle reiselystne som er
innstilt på en uke fylt med spennende ﬂyturer, varierte ﬂysteder og et godt sosialt
miljø. God tur!

Kravene for å bli instruktør er som følger:
1. Inneha flybevis trinn 3 (PP eller SP) eller høyere.
2. Inneha til sammen minst 2 års allsidig flyerfaring.
3. Inneha hjelpeinstruktørbevis (HHI eller PHI). (*
4. Være anbefalt av, og være påmeldt instruktørkurs av klubbens
faglige leder.
5. Ha deltatt på og bestått HP/NLF’s instruktørkurs.
(* HP/NLF avholder intensivkurs i august på Rikssenteret. Her kan du muligens få
gratis hjelpeinstruktørutdannelse. Ta kontakt med seksjonen.
Påmelding kan skje pr. post eller e-post til HP/NLF.
Postadresse:
HP/NLF
Postboks 383 Sentrum
0102 OSLO
e-post: arne.hillestad@nak.no
NB! Påmelding til instruktørkurs skal skje gjennom faglig leder i din
klubb.
FRIST FOR PÅMELDING
Mandag 17. september 2007.
Seksjonen ønsker alle potensielle instruktører hjertlig velkommen. Ta med vinge om du
ønsker deg en siste tur i Vågå denne sesongen. Senteret er åpent fra torsdag til mandag
denne uka.

For HP/NLFs utdanningskomite
Arne H. Hillestad
Fagsjef, Hang- og paragliderseksjonen/NLF
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Skjermkiting
Tekst: Jan Richard Hansen. Foto: Tobias Watne

Mange har kanskje sett video av Raul
Rodriguez seilende med en paraglider
bortover vannet eller Mike Küng kite
seg oppover fjell. Selv om de fleste
mest sannsynlig ikke vil klare noe slikt
noen gang, er trening på skjermkiting
likevel ganske morro. Det er også god
fysisk trening og fram for alt viktig for å
forbedre sin skjermkontroll så man kan
starte flyturene sine enda tryggere.
Vektstyring
Bruk av vektstyring er lite nevnt i forhold
til startteknikk både i læreboken og på
videregående kurs, selv om dette er helt
grunnleggende for å ha full kontroll f. eks.
under take-off med nyere skjermer som er
ganske følsomme for dette. Vektstyrings-

Piloten legger skjermen
ned på siden ved bruk av
litt brems på nedsiden. Vil
piloten ha skjermen tilbake
over hodet må han rotere
seg mot høyre (orange pil).
Ved rotasjon til venstre
vil skjermen fortsette ned
siden vektstyringen da ikke
blir nøytral.

prinsippet fungerer faktisk motsatt av det
man lærer på kurs, her skal man ikke løpe

bakpå eller faller ned.

inn under skjermen, men lene seg til mot-

Når man står vendt mot skjermen som ved

satt side av det skjermen legger seg ned

baklengsstart så funker vektstyringen mot-

på. Det er du som skal kontrollere skjer-

satt akkurat som ved bremsene. Drar man

men og få den ditt du vil og ikke motsatt.

kroppen mot høyre drar man ned venstre

Når man står i ﬂystilling, altså med kroppen

siden så skjermen vinkler seg mot venstre.

vendt mot vinden fungerer vekstyring på

Dette krever litt trening for å få inn i kroppen

samme måte som når man ﬂyr, lener man

men etterhvert gjør man det helt automatisk.

seg mot høyre vinkler skjermen seg mot

Man vil etterhvert merke det godt på start-

høyre og man blir dratt med den veien.

ene sine, når kroppen automatisk reagerer

Løping med vingetippen langs bakken, styr
gjerne nedsiden med hånden foran raiserene.

Vekstyring styrer roll aksen, altså vinkelen

riktig hvis skjermen kommer opp skevt

skjermen nesten har lagt seg helt ned er

på skjermen sidelengs, bremsene styrer

eller man får vindkast fra siden.

det viktig å rotere tilbake, stå imot og prøve

yaw aksen, skjermens rotering over hodet.

Man kan lære mye av å se ﬂinke piloter

å få en så nøytral vektstyring som mulig.

Det er derfor ikke optimalt å bruke brem-

kite eller starte i vanskelige forhold, legg

Når skjermen står i en 45 graders vinkel

sene for å vinkle skjermen opp igjen hvis

spesielt merke til roteringen de gjør med

er nøytral vektstyring med kroppen også

den legger seg til siden. På bakken ﬂyr

kroppen.

45 grader så man må stå veldig imot. Det

paraglideren best direkte mot vinden, så

kan være lurt å begynne i det små og legge

rotering av skjermen med mye brems gjør

Vingetippen i bakken

at den lett legger seg bakpå og faller ned,

Vektstyring er veldig viktig hvis man vil legge

hvert. Har man nok trykk i skjermen er det

noe sikkert de ﬂeste har erfart. Ved bruk av

skjermen ned sidelengs. Man kan begynne

enklest å justere med litt brems på ned-

vektstyring kan man lettere styre skjermen

med å rotere kroppen litt mot venstre så

siden for å holde vingen nede, da kan man

ditt man vil uten å risikere at den legger seg

skjermen legger seg ned mot høyre, når

holde vektstyringen sånn at skjermen vil
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vingetippen helt nede på bakken etter-
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Med en hånd på A-raiserene og en på bremselinene kan man enkelt
styre vinkelen på skjermen i forhold til vinden.

Full kontroll men tilskuerene under skjermen er nok litt skeptiske.

vinkle seg opp igjen men holde den nede

det kan fort bli mye brems på hånden som

energi for så å bremse seg til løft, fortsatt

med bremsen. Når man skal ha vingen

holder A- raiserene siden den holdes mye

med full oversikt over skjermen. Spring-

opp igjen må man rotere seg videre mot

høyere.

er man sidelengs med skjermen langs

høyre, her kan det hende man må snu seg

Svinging av skjermen gjøres ved å dra A-

bakken kan man også opparbeide energi

helt vekk fra skjermen igjen, det kan ta litt

raiserene og bremselinene til motsatt side

når man svinger skjermen over seg igjen.

tid før skjermen reagerer. Ved nok trykk i

av hverandre. Man kan nesten si man vekt-

Da kan man bli løftet noen meter litt sånn

skjermen kan man også kombinere med

styrer forkant og bakkant av vingen med

som kitere gjør.

brems for å rotere skjermen slik at den ﬂyr

linene. A-raiserene kan med fordel også

over hodet igjen.

roteres for en enda bedre respons.

Fronten ned

I mye vind kan det være nødvendig å

Når man kiter med paraglider vil man alltid

En hånds styring

bremse skjermen veldig fort opp og det

oppleve at skjermen vil snu seg rundt og

En nyttig kiteteknikk som kan brukes for å

gjøres best ved å legge seg frampå og

legge seg med fronten ned, dette skjer for

komme seg opp igjen i skolebakken uten

lene seg ned på bremselinene, man vil da

det meste når det blåser som mest og er

å måtte legge ned skjermen er denne: La

bremse skjermen raskt før den kommer

draggemetode nummer 1. For å få snudd

bare bremsehåndtakene sitte på plass eller

i løfte posisjon så man ikke risikerer å bli

skjermen tilbake kan man ta tak i brem-

henge løst, ta så tak i begge bremselinene

løftet av bakken. Som med vektstyring er

selinen og bakre raiser på den ene siden

med den ene hånden under raiserene og

det viktig å være aktiv med hele kroppen.

og dra den opp og over til motsatt side.

ta tak i A-raiserene med den andre. Ved å

Mange bruker D-raiser istedet for bremsene

Dette pleier å funke etter et par forsøk og

samtidig holde i A-linene og bremselinene

med denne teknikken men det er noe man

kan godt kombineres med vektstyring for å

i hver sin hånd kan man enkelt justere

selv kan ﬁnne ut hva man liker best.

få den tilbake. Blir du dragget vil det være

vinkelen paraglideren står mot vinden.

best å få tak i noen liner midt på skjermen

Drar man i A-raiserene så kommer skjer-

to hånds styring

som B eller C siden bremselinene bare vil

men opp, drar man i bremselinene legger

Er det mye vind så vingen holder seg ﬁnt

dra skjermen opp igjen.

skjermen seg ned igjen, ved en kombinas-

oppe kan man slippe A-raiserene og kun

jon kan man f.eks. kontrollert holde en 45

styre med bremselinene i hver sin hånd.

Nødskjermen

graders vinkel på skjermen. Ved å gå

Da tar man tak i selve bremselinen akku-

Husk og sjekk at håndtaket og nødskjer-

etter skjermen eller bakover kan man også

rat som man gjorde med en hånd, men nå

men fortsatt er godt festet hvis du har blitt

justere skjermens vinkel, blir det plutselig

med hver sin hånd og motsatt av det som

dragget langs bakken. En nødskjerm som

helt vindstille går man bakover og skjer-

er riktig når man står forlengs. Da har man

løsner i mye vind nede på bakken kan være

men holdes oppe kun ved litt vind. Man

bedre kontroll på hver side av skjermen og

farligere enn at den løsner høyt i lufta. Tren

har en veldig god kontroll på denne måten

man kan bli løftet av bakken uten å behøve

kiting på et stort og ﬁnt område egnet for

men det anbefales ikke som startteknikk

å bli snudd i luften. Dette er kiteteknikken

dette og bruk alltid hansker.

siden man ikke har bremsehåndtakene i

Mike Küng bruker når han kryper oppover

hendene. Man kan ha bremselinene tredd

fjellsider eller busser. Man kan på denne

på hver hånd mens man gjør dette men

måten også løpe bakover for å opparbeide

Lykke til!
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Harstad hangog paragliderklubb
Tekst: Roger Lynum

”Mykje lys og lite varme, motor og kite det må vi ha med.
Mange tåra, tunge bakka e
æ redd førr at det blir. Men
sola som (ikkje) går ned i
kveld, ho ska skiiiiiiin førr
dæ min flygevænn!”
Det er alltid vanskelig å se seg selv i
paragliderperspektiv, men Harstad Hangog Paragliderklubb kan vel sies å kjennetegnes av høy ﬂystedstetthet og høy
motortetthet. Ironisk? Sett i lys av at kun
to starter er tilgjengelig med bil, og at
klubben er lokalisert med kystnære områder som spiser termikk er ikke dette så
rart.

Historikk
Den ikkemotoriserte ﬂyvingen i regionen
ble unnfanget under hanglider-boomen
som feide over det norske land på midten
av 70-tallet. I dragsuget av denne bølgen
ble Harstad Hangliderklubb etablert i
1977, med en relativt aktiv klubbmasse
som løp utenfor skrenter og stup med
blaffrende parasoller i ﬁne farger over
hodet. Den mer bananformede, oppblåste farkosten (også den i ﬁne farger)
gjorde sitt inntog i 1988, og etterhvert
ble Harstad Paragliderklubb etablert. Vi
skal komme tilbake til at ﬂyving i Harstad
betinger god kondis og stødige fjellsko,
noe som naturlig nok gav en økende interesse for paraglideren fremfor HG. I 1994
ble klubbene slått sammen til dagens Harstad Hang- og Paragliderklubb (HHPGK).
I dag ser vi kun PGèr i lufta rundt Harstad
og har derfor tatt klengenavnet Harstad
ParagliderTeam (HPGT). Derav hjemmesidens adresse www.hpgt.com.
Klubben hadde stor vekst på midten av 90tallet, hvorav mange fortsatt er aktive og
bidrar til høyt erfaringsnivå. Klubben har
gjennom tidene hatt piloter på landslaget,
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Utsikt over Kvæfjord. Foto: Egil Fonn

både innenfor distanse og akro. Dette er
riktignok en del år siden, men vi har ﬂere
up-and-coming som fort kan hevde seg
blant norgeseliten. Men som i de ﬂeste
klubber har også HHPGK en andel sofapiloter. Men det faktum at de fortsatt løser
lisens hvert år vitner om ambisjoner!

Propell på ryggen
HHPGK var tidlig ute med å forske på
fenomenet propell på ryggen. Om det skyldes barndommens misunnelse på Karlson
på taket, eller det faktum at vi ikke er for
vant med for mye termikk skal være usagt.
Resultatet er kanskje Norges høyeste PPGtetthet med 16 motorer blant klubbens 41
medlemmer. Men for all del, hang- og paragliding skal i utgangspunktet være prisgitt naturkreftene, og det ﬂys mange ﬁne
distanseturer i regionen hvert år. Hinnøyarekorden er 32 km, og Grytøya har vært
krysset på langs. Motor åpner for nydelige
naturopplevelser i midnattsol og på stille
vinterdager. Til tross for vår lokalisering på
nordlige breddegrader ﬂys det hele året,
både med og uten motor.

Klubbtur til Svelen. Foto: Tommy Sørensen

Men ﬂink til å gå
Harstad-regionen byr som sagt også på
høy ﬂystedstetthet. Innenfor en radius på
en halvtimes bilkjøring ligger det ca 20 ﬂysteder, i tillegg til områder i naboregionene
som byr på ﬁne dagsturer. Eksempelvis i
naturskjønne Vesterålen og store distansepotensialer i indre Troms. Høres dette for
godt ut til å være sant? Akilleshelen ligger
i mangelen på bilveier opp til start. Med
unntak av to startplasser må man belage
seg på en fottur i skog og mark for å bli
belønnet med luft under vingene.

Klubben vår

Faktaboks
Klubbnavn

Harstad Hang- og
Paragliderklubb

Etablert
1994
(Harstad Hangliderklubb 1977)
Geograﬁsk område

Hinnøya

Antall medlemmer

41

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

25

Menn
Kvinner

Ja
Dessverre

Lokale ﬂysteder (navn, moh, vindretn.)
Ca 20 startplasser i nærområdet.

Takeoff fra Heia. Pilot: Raymond Austgard. Foto: Stefan Stokmo

Klubbhus

Sollifjellet, 550m, S-SØ-Ø-NØ-N-NVV-SV
Kilhusåsen, 270m, NV
Heia, 480m, Ø-NØ-N
Borkenes, 160m, SV-V
Rødmoldheia, 610m, SV-S

Også i klubbhuset er det stor tetthet. HHPGK har sannsynligvis landets mest intime
klubbhus i form av en Lavvo på Kilhusåsen
reist i god dugnadsånd. Klubbhuset ble
etablert som følge av myyyyyye parawaiting
i området. Lokalet benyttes selvsagt også
til fuktige anledninger utenfor ﬂygetider.

Hjemmeside
Klubben har jevnlige klubbkvelder med
ulike tema, sosiale happenings i form
av julebord og samlinger. Årlig klubbtur
til Vesterålen kan nevnes, og klubben er
ofte godt representert på Bodø Midnattsol
Cup og Flystevnet på Elvenes i Salangen.
Mange av klubbens medlemmer har for
vane å ta en utenlandstur i løpet av året, alt
fra Sverige til Australia har vært utforsket.
HHPGK må sies å være en allsidig klubb
som favner over ﬂere ”avarter” innenfor
luftrelaterte aktiviteter, eksempelvis kiting,
mikroﬂy, PPG og værstasjoner! Klubben
har opptil 10 værstasjoner tilgjengelig,
hvorav de ﬂeste drives av medlemmers
egen frie vilje. Som et resultat er parawait-

Leder

www.hpgt.com
Finn Roar Kuntze

Klubbhuset på Kilhusåsen. Foto: Stefan Stokmo

ingen redusert betraktelig, så også bruken
av klubblavvoen…
Som nordlendinger ﬂest er vi imøtekommende og gjestfri, ﬂink til å rive kjæft og
god til å skryte. Vi har ingen ﬂystedsavgifter, parkeringsgebyr, men en og annen
vrien bonde kan vi støte på. Vi ønsker
herved alle hjertelig velkommen til Harstad
og regionen vår!
Vi hilser til vår naboklubb i Vesterålen, og
oppfordrer dem til å presentere seg i neste
Fri Flukt!
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VM Australia

- en fuktig konkurranse

Tekst: Rolf Dale

Med få unntak har nordmenn deltatt i disse
konkurransene hvert år
med gode plasseringer.

XC-Open
Landslaget med Ronny
Helgesen, Gunnar Sæbu,
Berit Brudeseth og Rolf
Dale ankom noen dager
før VM for å trene i området. Det var allerede
en del nordmenn i Manilla
som deltok i den
pågående
distansekonkurransen uken før
VM. Det var gode ﬂyforhold og den norske
distanserekorden
ble
først forbedret av Anders
Bærheim med 5 km til
196,4 km for å bli slått
av Bjørn Skarpås dagen
etter. Bjørn ble første
nordmann over 200 km
og landet på 209,8 km.
3 dager seinere ble
rekorden nok en gang
forbedret. Denne gangen av Ronny Helgesen
som ﬂøy hele 229,1 km.
Knallforhold hele uken
Foto: Ronny Helgesen før VM med andre ord.
Andre nordmenn som
satte
personlige
rekorder
var Kjell-Harald
Den søvnige, nedlagte
Nesengmo, Thomas Skarpås, Thomas
gruvelandsbyen Manilla i Nilsen og Andreas Rieber Borgnes.

staten New South Wales
Australia var lokasjonen til
det 10. verdensmesterskapet i
paraglidingens historie.

Mange nordmenn har besøkt dette
nydelige ﬂystedet siden Øystein Walle
og Stein-Tore Erdal for første gang i 1999
rapporterte hjem om glimrende konkurranser og fantastiske distansemuligheter.
Det har i en årrekke blitt arrangert store
internasjonale konkurranser fra Mt. Borah
i regi av stedets eier Godfrey Wenness.
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Så begynte VM….
Ikke før åpningsseremonien var over begynte ustabile luftmasser å sige innover hele
staten New South Wales. Dag 1 og 2 ble
kansellert som følge av ”very big thunderstorms” og mye nedbør.
Dag 3 så bedre ut og vi ble sendt opp på
start. En liten oppgave på 46,6 km ble satt
lokalt i Manilla området. Individuell start
uten avgangs- og ankomst poeng ble satt.
Dette medførte taktikkeri av dimensjoner.
Med slike rammebetingelser gjelder det å

ﬂy med de beste for å få drahjelp gjennom
løypen. Fra vi startet klokken 14:15 lå vi
over start og ventet og ventet og ventet.
Først klokken 16:30 lå vi på gli ut av startsylinderen på 2 km. Med siste landingstid
klokken 18:30 hadde vi 2 timer å ﬂy oppgaven på. Dette var mer enn god nok tid
hvis forholdene hadde holdt seg slik de
var over start, men allerede etter 10-12
kilometer går det opp for hele gruppen (5060 piloter) at vi bare hadde svake bobler
å jobbe med. Tiden var plutselig en kritisk
faktor. Vi ﬂyr så fort det lar seg gjøre uten å
komme for lavt. Det ender med at kun fåtall
når mål innen landingstiden og mange av
favorittene blir listefyll. Ingen nordmenn i
mål, men Ronny best på en 66 plass tett
fulgt av Gunnar 91, Rolf 104 og Berit 143.
Ingen god start på VM for de norske.
De 2 påfølgende dagene blir kansellert
som følge av regn. Det regnet såpass mye
at de lokale ikke har sett maken på 10 år.
Murphys lov slår til igjen…..
Til tross for store mengder regn, torden
og lyn de to foregående dagene, våknet
vi opp til knallblå himmel sjette dagen. På
morgenbrieﬁngen ble vi sendt opp til start
med utsikter til en kort lokal oppgave i Manilla området.
Oppgaven ble satt via 3 vendepunkter
med mål i Manilla. Første vendepunkt var
Tarpoley fulgt av Chickencheds og Namoi
Park før mål på campingen rett utenfor
sentrum - totalt ca 60 kilometer.
Det første vendepunktet går greit, men
etter andre vendepunkt ved den lokale
kyllingfarmen var det svært vanskelig og
mange landet ca 5-6 kilometer før siste
vendepunkt. De norske var dyktige og fant
en svak boble som det tok 45 minutter å
vinne 500 meter - skal si vi var rimelig varm
i trøyen. Siste vendepunkt ble rundet, men
da var det bare 20 minutter før mål stengte.
Ronny lå 100 meter over Gunnar og Rolf
og fra denne ekstra høyden greide han å
gli inn i mål med knapp margin. Gunnar
og Rolf landet hhv 1,1 km og 0,8 km kort
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av mål. Litt skuffende, men det var kun ca
30 i mål. Berit landet på 15 kilometer. Inne
blant de 5 beste var det 2 jenter - Louise
(Danmark) og Petra (Tsjekkia). Det har aldri
skjedd før i et VM.
Dag 7 blir kanseller pga sterk nordlig vind
og ikke mulig med oppgaveﬂyging.
På morgenbrieﬁngen dag 8 ble det hintet
om oppgave sørover med landing i Tamworth. Landing i Tamworth har aldri blitt
gjort før pga ﬂyplassen som ligger her.
På grunn av verdensmesterskapet ble det

krysse målstreken.
Vinneren av dagen er Christian Maurer tett
fulgt av Thomas Brauner og Petra Slivova.
Dette vil si at en jente ledet VM per dag 3 –
historisk. Ronny totalt på en sterk 22 plass.
Dag 9 kansellert på grunn av regn og dag
10 blåste bort og alle utøverne tilbrakte dagen på start i håp om at vinden skulle løye.
Det ble avholdt fotballturnering mellom
nasjonene mens vi ventet. Gunnar reddet
den norske æren med briljant teknikk og
treffsikre pasninger.
Solbrent etter all ventingen
på starten dagen før, ble det
endelig oppgave igjen på
dag 11. Og for en dag dette
ble. Oppgaven ble satt uten
vendepunkter med mål i Bann
Ba – 60,6 km med multiple
startgater med 15 minutters
mellomrom.

Ronny går inn i
historien
Ronny hadde allerede vist at
han var i toppform og lå på en
sterk 22 plass sammenlagt.
Ronny og Rolf startet på første
startgaten, mens Gunnar ventet
30 minutter og Berit tok siste
starten. Ronny og Rolf drar
feltet hele veien til det gjenstår
10 kilometer. Da er Ronny dyktig
og er den eneste som når inn til
mål og vinner dagen. Historisk
sus i den norske leiren siden
PG Landslaget med Gunnar, Rolf, Ronny og Berit. dette ikke har hent før. Ronny
Foto: Arne Aarsbog ender sammenlagt pr dag 4
bevilget en korridor inn til idrettsplassen i
på en meget sterk 11 plass. Rolf lander 9
km før mål, mens Gunnar og Berit lander
Tamworth sentrum. Oppgaven ble satt til
ca halvveis i oppgaven pga store skygge57 km via vendepunkt ved Manilla, Attunga
områder.
og Bilont.
Det var fremdeles vanskelige forhold pga
fuktighet i både bakke og luft. Gunnar og
Ronny ﬂyr bra og henger med teten nesten
hele veien til Tamworth. Det viser seg vanskelig å få nok høyde i åsene utenfor Tamworth til å gå på ﬁnal glide inn til mål. Mange
lander så vidt kort av målstreken inkludert
de norske. Gunnar lander 153 meter kort,
mens Ronny lander 43 meter kort og Rolf 8
meter fra streken. Berit må lande ikke langt
fra Attunga på 33 kilometer. Likevel bra
innsats siden det kun var 11 som greide å

meter over start. Ronny, Gunnar og Rolf
ventet til nest siste startgate før de startet
oppgaven. Berit startet ut i en dårlig syklus
og måtte lande. Hun ble raskt hentet av
teamsjåføren Nick og var på start igjen kort
tid etter. Hun landet etter hvert nær Tarpoly
ca. 10km.

Neste dag ble kansellert grunnet – ja
nettopp – regn.
Siste mulige konkurransedag og vi får femte
og siste gyldige oppgave. Oppgave ble
satt til Gulf Creek - ca 54 kilometer. Ingen
vendepunkter. Det var 4 startgater å velge
mellom med 20 minutters mellomrom.

På gli i Australia. Foto: Rolf Dale

Ronny ﬁkk en veldig bra start og ﬂøy
sammen med teten til Tarpolay, men det
var veldig mange av de gode som måtte
bite i gresset etter ca 20 kilometer inklusiv
Ronny. Gunnar og Rolf var litt lenger bak
og så hva som skjedde og satte bremsene
på.
Etter å ha vært lavt over hele sletten vest
for Barraba kom Gunnar og Rolf seg
endelig opp rett før åsene som leder opp til
Cobbadah. Resten av oppgaven gikk med
til å kretse i null løft i medvind inntil ca 34 kilometer før mål. Da viste instrumentet
at vi skulle komme inn med positiv høyde
over mål.
Oppsummert var VM preget av mye dårlig
vær og svake ﬂyforhold som totalt snudde
opp ned på resultatlistene i forhold til hva
man kunne forvente. Vinner av VM ble
Bruce Goldsmith (GBR) tett fulgt av JeanMarc Caron (FRA) og Thomas Mccune
(USA). På kvinnesiden ble Petra Slivova
(CZE) vinneren med Viv Williams (AUS) og
Harmony Gaw(NZL).
Best av nordmennene ble Ronny Helgesen
på en 33 plass. Rolf kom på en 37 plass,
Gunnar på 53 plass og Berit 145 plass.

Det var veldig trege forhold og særdeles
vanskelig å komme seg i skybas. Skybas
var på 1300 meter som kun er få hundre
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Sikre sider HG
Tekst: Arnﬁnn Markeng

Mistet
nødskjermen
Kategori: Uhell
Flyfase: Flyfase
Flysted: Vole
Dato: 04.07.2006
Flybevis: SP5
Erfaring: 12 år, 268 turer og 142 timer
Personskade: Ingen
Utstyr: Moyes SuperXtralite164, gullﬁsksele
og gammel nødskjerm av ukjent merke
Skader på utstyr: Bøyd hjertebolt, en
knekt oppreiser og sprekk i bøylehjørner
Forhold: Lettskyet. Noe Cu. Vind fra SV

Hendelsesforløp
Tilskuere lurte på hva nødskjermen var.
Jeg åpnet et hjørne av borrelåsen og viste
frem mens jeg hadde selen på og stod oppreist. Presset dette hjørnet på plass igjen,
og var klar til start. Start og utﬂyving forløp
normalt. Ble liggende på høyde med start
og ca. 100 meter over. Etter 20 minutter
merket jeg at nødskjermen hang bakover
ut av selen. Like etter åpnet den. Vingen
tipper fremover og jeg stabiliserte ved å
stå i bøylen. Fikk dermed nesa opp igjen.
Det gikk medvinds inn på platået mellom
start og bekken mot Skagsnebb. Landet
hardt, men greit. Ga straks beskjed til
slektninger og Rikssenteret for å hindre
unødig leteaksjon.

Kommentar
En nødfallskjerm er kun beregnet på å
redde liv. Det at man har en relativt stor
fallhastighet, og at man ikke er i stand til
å styre mot ønsket landingsplass gjør at
bruk av fallskjerm uansett har en meget
høy risiko.
Tenk å være så heldig at man kommer ned
uskadet på et mosekledd / myrlendt platå.
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Situasjonen kunne fort vært en helt annen
dersom dette hadde skjedd på framsiden
av Skagsnebb, eller at han hadde driftet ut
over f.eks vann, tettbebyggelse, kraftlinjer
osv.
Mange nødskjermkontainere har en utforming og plassering som krever nøye
ettersyn, f.eks. de med borrelås og de som
holder alt på plass med et par splinter. La
det bli en del av førﬂygingskontrollen å
kontrollere at dette er som det skal, og for
all del, ikke fall for fristelsen til å gjøre
endringer eller justeringer uten at du får
muligheten til å foreta en ny grundig kontroll. Det kan bli skjebnesvangert.
Denne gangen gikk det bra, og jeg er sikker
på at denne piloten kommer til å kontrollere
at nødskjermen er ordentlig på plass heretter.

Traff et tre ved
bratt start
Kategori: Uhell
Flyfase: Start
Flysted: Dokka, Hougner
Dato: 14.04.2007
Flybevis: SP4
Erfaring: 5 år, 98 turer og 43 timer
Personskade: Ingen
Utstyr: Zephir CX, Butterﬂysele og
helhjelm
Skader på utstyr: Hull i seil, skadet øvre
feste til oppreiser
Forhold: Cirrus, varmt og 1-3 m/s
vekslende inn på start

Hendelsesforløp
Det var ein ny start som eg vurderte som
litt slak, men i nedre venstre hjørnet var det
bratt ,ville starte der. Det veksla litt side og

rett inn. Når eg starta vart det veldig uvant
å springe fordi det var så bratt. Fikk ikke
ﬂyfart og venstre vinge tok borti ei buske.
Vart dreia 180 grader og skyvde ut. Landa
med beina først. Uskadd, men ﬂau over å
ha gjort noko så dumt.

Kommentar
På start holder vi bøyla slik at vingen får
en korrekt angrepsvinkel når vi begynner å
løpe. På veldig slakt underlag må vi holde
bøyla litt ut fra kroppen, og ved start på
bratt underlag må vi trekke bøyla nærmere
kroppen.
Når vi starter på slakt underlag har vi ofte
god tid, og kan justere angrepsvinkelen
underveis. Det er ganske lett å kjenne om
angrepsvinkelen blir for liten eller for stor.
Ved for liten vinkel vil vingen produsere for
lite løft, og ved for stor angrepsvinkel vil
vingen bli hengende bakpå.
Når det gjelder svært bratte startplasser
har vi langt mindre tid til rådighet ettersom
det akselerer raskere. Blir angrepsvinkelen for stor kan vi risikere å komme i lufta
uten å ha tilstrekkelig med ﬂyfart, og vi
kan oppleve det som kalles en storesving.
Vingen dreier da som regel med vinden, og
fortsetter svingen helt rundt til den treffer
terrenget. Eneste mulighet til å komme ut
av en slik situasjon er å dra på fart, så får
man bare håpe at det er plass og tid nok til
at man kan styre klar av terrenget.
Ved for lav angrepsvinkel vil ikke vingen
produsere nok løft til å kunne ta av. Vingen
følger da terrenget et godt stykke nedover,
og piloten risikerer å komme langt bakpå
ettersom beina ikke klarer å løpe fort nok
til å følge med på akselerasjonen. Denne
situasjonen oppstår stort sett på bratte
starter i lite vind. Og resultatet av en slik
start kan være at piloten faller, bøyla tar
nedi og man tryner skikkelig. Eller at vingen

Nr. 2 2007

Intensivkurs i hanggliding og
paragliding på Rikssenteret i
Vågå
klarer å ta av med piloten hengende på
slep med strake armer. Det vil i sistnevnte
tilfelle være mulig å komme seg ut av
situasjonen ved å trekke på fart så snart
man er i lufta.
I den hendelsen dette gjelder kan det tyde
på at angrepsvinkelen var for liten eller at
han rett og slett løp for dårlig, ettersom
piloten beskriver at han ikke klarte å få løft
på vingen. Mulig at han hadde kommet i
lufta hvis det ikke hadde vært for at vingen
hektet borti et tre.
Stupstart eller start på svært bratt underlag
er uansett vanskelig, og krever at piloten har
100 % kontroll på vingen før han begynner
å løpe. Ved lite vind vil jeg anbefale at man
forsøker å få vingen i ”siget” før kanten. Det
hjelper utrolig mye.

Det avholdes nybegynnerkurs på rikssenteret i Vågå i august. Dette er
ment som et tilbud til klubber som ikke selv holder kurs, men som har
folk som gjerne vil begynne med sporten. Men er det interesserte i andre klubber også som ikke av en eller annen grunn kan delta på klubbens kurs så er de også selvfølgelig hjertelig velkommen. Kurset er
åpent for alle og ikke ment å være i konkurranse med klubbenes egne
kurs. Deltakerne vil bli meldt inn i den klubben de selv ønsker.
Generelt:
Rikssenter for hanggliding og paragliding i Vågå er base under kurset. Der kan man
bo, spise og sove under kurset. Transport til ﬂystedene foregår med Rikssenterets
minibuss. Vi skal prøve å ha to busser under kurset.
PG kurs:
Instruktør:
Hjelpeinstruktør:
Pris PG kurs:

11.-26. august
Knut Kåstad Nygaard
Her kan du få gratis hjelpeinstruktørutdannelse
Kr. 8.000,- + 1.300,- for overnatting og mat

HG kurs:
Instruktør:
Hjelpeinstruktør:
Pris HG kurs:

11.-26. august
Arne Håkon Hillestad
Her kan du få gratis hjelpeinstruktørutdannelse
Kr. 8.000,- + 1.300,- for overnatting og mat

Pris inkluderer:
Prisen på begge kursene inkluderer lån av utstyr som HG/PG, hjelm, sele etc. samt
dekning av kostnader for evt. skade på utstyr. Du får alle lærebøkene og loggbok,
medlemskap og forsikring for deg selv (ulykkesforsikring og 3. manns forsikring). Du
får teoriundervisning og praktisk undervisning. All transport under kurset er inkludert.
Inkludert i overnattingen er seng på et av rommene på Riksanlegget. Vil du evt. heller
bo i telt på senteret blir det rimeligere). Du får to måltider hver dag; frokost + lunch
(evt. at du smører nistepakke). Middag kan du lage selv om du vil og Riksanlegget
selger også en del enkle middager man selv må stelle. Er det grillvær blir det gjerne
felles grillmiddag på kvelden. Man kan også spise i Vågå på kafé/restaurant eller
gatekjøkken.
Informasjon/Påmelding:
For ytterligere informasjon og/eller påmelding ta kontakt med fagsjef Arne H Hillestad
på NLF telefon 23 01 04 80 eller mail arne.hillestad@nak.no
Frist for påmelding 30. juli.
Viktig til deg som ønsker å bli instruktør.
Her får du i løpet av et intensivkurs gratis anledning til å ta hjelpeinstruktørutdannelsen din. Instruktørkurs går i oktober. Du kan komme til Vågå, bli opplært som
hjelpeinstruktør og delta under kurset. Du betaler ikke noe for overnatting og mat
(frokost/lunch.). Det blir også anledning til å ﬂy sammen med kurset. Ta kontakt med
fagsjef om dette.
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Sikre sider PG

Tekst: Olav Kant

Så var sommeren over oss igjen, og rapportene kommer tikkende inn. Som vanlig
handler det om alt fra dårlige starter, uheldige landinger og til det mere ekstreme, der
mangelen på airmanship er fraværende.
Undertegnede ser med bekymring på
utviklingen i enkelte klubber (eller deler
av klubbene) der noen piloter skiller seg
veldig ut, på en negativ måte. Jeg får også
henvendelser og bekymringsmeldinger fra
enkeltpersoner i miljøet pga dette. Fagkomiteen ser alvorlig på problemet og vil ta
dette med seg i det videre arbeidet.
Videre er dette med brudd på høydebegrensningene blitt enda viktigere, og
Luftfartstilsynet har begynt å følge oss,
og vår aktivitet, med argusøyne! Her må
vi skjerpe oss veldig, både de som ﬂyr
under høydebegrensningene til vanlig, og
de som bare besøker slike områder av og
til. Teoridelen omkring dette på kurset må
tas mer på alvor, enn hva som har vært
praksis tidligere.
Jeg vil avslutte med å ønske alle en god
sommer, og selvfølgelig: Fly sikkert! Ta
hensyn til forholdene FØR du tar av, ikke
ﬂy aleine, og IKKE ﬂy i sterkere forhold
enn hva du kan mestre. Og ha realistiske
meninger omkring akkurat det.

Dårlig start på
turen
Piloterfaring
PP trinn: 4
Antall timer: 59
Antall turer: 186
Antall år: 3

Utstyr
Glider: Moderne mellomstadie DHV 1-2
Seletøy: Moderne med dempende
ryggbeskytter
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel
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Meteorologi
Grei vind fra sør, 2-3 m/s

Pilotens årsaksvurdering
Var i dårlig form. Følte presset sterkere da
jeg var først ute og ﬂere observerte. Etter
noen mislykkede opptrekk skulle jeg ha
tatt en pause, og latt andre starte før meg
(slik ble også resultatet etter bomstarten.)

Skader
Mistet brillene i det høye gresset eller over
stupkanten.

Hendelsesforløp
I relativ sliten form, måtte jeg røre meg og
satte opp vindpølsene. Etterhvert ble det
relativt mange avbrutte starter fra stupsiden, som endte utfor kanten. Jeg kastet
meg ut med et innklapp på høyre side som
styrte meg et par meter ned og til høyre
tilbake til skråningen før stupet. Mistet brillene i styrtet.

Kommentar
Litt vanskelig å lese noe fornuftig ut fra
pilotens beskrivelse her, men ut i fra det
piloten beskriver, og vitners observasjoner,
vil jeg påstå at piloten IKKE burde prøve å
ta av i det hele tatt. Mange, og gjentatte
avbrutte starter forteller om manglende
startteknikk, og beskrivelsen av dagsform
forteller om tildels totalt fraværende airmanship (noe også vitneobservasjoner forteller). Startteknikk er det letteste å gjøre
noe med, øve øve øve, så blir det som regel
bedre. Airmanship er litt mer omfattende å
gjøre noe med, men vi får håpe at piloten,
med sin begrensede erfaring etterhvert
vil forstå hva som er god airmanship, og
handle og ﬂy deretter.

Ein runde i
vaskemaskina
(rotor på start)
Piloterfaring
PP trinn: 5
Antall timer: 126
Antall turer: 480
Antall år: 7

Utstyr
Glider: Moderne mellomstadie DHV 1-2
Seletøy: Moderne, men dempende
ryggbeskytter
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel

Meteorologi
Sol, blå himmel, litt slørete, cumulus bygde
godt på fjelltoppene.Varierende pulsering på
inn, side og bak. 1-3 ms på inn.

Pilotens årsaksvurdering
Kraftig rotor, le termikk, kraftig termikk
etc.

Hendelsesforløp
Var i grunnen ﬁn trekk på inn da jeg ankom start 1-3 ms. Før meg startet det ein
annen som fekk 90 grader vridning på
skjerm omtrent før han hadde fått fart i
skjermen og blei løftet 5 m opp i lufta før han
blei tvunget ned rett etter takeoff. Vi ventet
litt før jeg skulle ﬂy ut på bedre forhold.
Da jeg startet var det pulserende på inn,
sidevind fra venstre og faktisk antydning
til vind bakfra, men jeg fekk klarsignal og
ﬂydde ut. Hadde så vidt satt meg i selen
med ca 50-60 m over bakken da jeg kjente
ein liten innklapp på høgre side og resolutt
kom 100% frontklapp. Drog full brems for
å få ut frontklapp, kikket ned etter terrenget
og måtte sleppe brems med ein gang for
og prøve og få den til og ﬂy før eg kom til
å treffe terrenget. Skjermen stupte frampå
og jeg dro full brems då jeg så att jeg var
på full fart mot terrenget, klarte og bremse
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den litt og sette beina fram for å ta imot
støtet. Blei slengt framover sidelengs etter
møtet med bakken.

Skader
Åpent beinbrudd ved ankel og legg. Har fått
satt inn plate og skrue i legg og skruer i/
rundt ankel. Heile ulykken blei ﬁlmet så den
har eg nedlastet på dataen viss den er av
interesse.

Kommentar
Som vi ser kommer pilotene til start, og de
får fra første stund indikasjoner på krevende forhold. De venter litt, og “vår” pilot
velger å ta av i pulserende forhold. Han får
innklapp og så full frontklapp, noe som indikerer kraftig turbulens. Imidlertid er det
litt sent å gjøre noe med forholdene når
han først er i lufta, og høyden er såpass lav.
På meg virker det til at piloten gjør de riktige tingene når situasjonen og høyden var
slik den var, men dessverre, marginene var
ikke på hans side! Evt kunne man kastet
nødskjerm umiddelbart, men om denne
ville gjort noe fra eller til i denne høyden
er høyst usikkert. Det sikreste er å være
kritisk til forholdene vi skal ut og ﬂy i!

Meteorologi
Frisk vind, følte at den var sterk nok, stabil
nok og laminær nok til at det kunne være
en grei ettermiddag for groundkontroll av
vingen.

forholdene eller “blir tatt på senga” av ett
vindkast. Vi må være glad dette skjedde
under skjermkontroll-trening, og at piloten
ikke drog ut for å ﬂy på ordentlig.

Pilotens årsaksvurdering

Videre viser dette at vi er svært sårbare
som nybegynnere, og at behovet for oppfølging er like stort nå, som før. Klubbene
bør legge seg i selen og prøve å få til en
strukturert oppfølging av de ferske elevene. Selv om man kanskje ikke akkurat har
fokusert på viktigheten av det for å dra ut
å “dra skjerm”.

Etter å ha montert meg inn i seletøyet
opplevde jeg at vinden kom i kast. For å
hindre at skjermen skulle fanges av kastene dro jeg inn godt på begge bremseliner
og da kom med ett ei voldsom vindrosse
og vingen kom opp som en spinnaker. 2
sekunder seinere treffer jeg siden på min
parkerte bil som stod ca 30-40 meter
unna med voldsom kraft. Jeg dragges så
noe videre til jeg stopper i gjerdet rundt
stadion. Jeg var glad da jeg var i stand
til å røre alle kroppens deler. Jeg var helt
aleine på arenaen da uhellet inntraff.

Hendelsesforløp
Etter en lang periode med svært dårlig
ﬂyvær ﬁkk undertegnede abstinenser og
ville i det minste ut å trekke litt skjerm. Se
forøvrig over, “pilotens årsaksvurdering”.

Skader

Sterk vind og
skjermkontroll

Traff bilen med rygg/nakke/begge albuer.
Trodde umiddelbart at venstre albue var
knust, men etter et noe mer langvarig
blåmerke enn hva som gjaldt for høyresiden ble armene fort restituert. For nakken
gjelder at jeg fremdeles daglig kjenner tegn
til lett smerteytring etter det inntrufne.

Piloterfaring

Kommentar

PP trinn: 2
Antall timer: 2
Antall turer: 24
Antall år: 3

Om denne typen hendelser ikke er så
vanlige, så har det skjedd før. Det viser
oss ﬂere ting, bl.a. viktigheten av hjelm,
og ikke minst hvor sårbare vi er for sterk
vind og hvilke krefter vi har med å gjøre.
Denne piloten var ﬂysugen, og for å stille
litt på “sulten” velger han å dra ut for å “dra
skjerm” som vi sier. Veldig positivt! Men
han er også ganske uerfaren med liten
og uregelmessig praksis virker det som (2
timer/24 turer over 3 år) så han feilvurderer

Utstyr
Glider: Moderne mellomstadie
Seletøy: Moderne, med dempende
ryggbeskytter
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel
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Nytt fra HP-seksjonen
Tekst: Arne H. Hillestad,
fagsjef og daglig leder HP/NLF

Sesongen
er i gang
og HP/NLF
registrerer
meget stor
aktivitet
blant våre
medlemmer. Mulig
at det er
den globale
oppvarmingen som har gitt oss
tidligere sesongstart og heftigere termikk, men jeg tror ikke
vi bør la den utviklingen fortsette likevel.
Vi har registrert mange utenlandsturer i 2007.
Det virker som om mange av oss ikke tar det
helt med ro når hvitt pulver demper termikken,
men drar til steder der forholdene er lagt til
rette for vår idrett på denne tida av året. Selv
opplevde jeg meget ﬁn ﬂyging på Lanzarote
i januar. Deilig avbrudd i en ellers kjedelig
måned. Men her følger en del informasjon om
det HP/NLF driver med for tiden:

Den er nå klar igjen, men da vi skulle sette den
opp på Vole blåste det 20 ms NV der og det
var umulig å få gjort jobben. Settes opp ved
første anledning og vi legger ut informasjon
under nyheter på hjemmesiden når det er
gjort. Vi jobber også med en ny værstasjon
på Rikssenteret som vil vise resultatene på
WEB. Likeledes ønsker vi å prøve å få satt
opp en stasjon på Raudberstulen. Vindpølsa
på Vole har sett sine beste dager og ny er innkjøpt og blir satt opp ved første anledning.
Se for øvrig under Rikssenter på hjemmesida
vår for informasjon om program og aktiviteter
denne sesongen.

Seksjonens årsmøte 2007
17. mars var det årsmøte i seksjonen. Dagen
etter var det Luftsportstinget 2007. Fremmøte
var ikke overveldende, men de som var der
kan rapportere om mye interessant informasjon og ﬁne diskusjoner. Protokoll ﬁnner
du på våre hjemmesider.

I-seminar
Det er satt opp kun ett instruktørseminar
i 2007 da det ifølge MelWin bare er ca 15
instruktører som MÅ fornye. Det går på Rikssenteret i Vågå 8. og 9. september. Merk deg
datoen allerede nå om du er instruktør.

Instruktørkurs
28., 29. og 30. september avholdes det et instruktørkurs i Vågå. Om du ikke er utdannet
hjelpeinstruktør skal du skaffe deg denne utdannelsen før kurset. Om det blir intensivkurs
på Riksanlegget til høsten kan evt. denne
utdannelsen tas der. Seksjonen vil arrangere
et intensivkurs både for HG og PG på Rikssenteret i august hvis vi får nok påmeldte. 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.

Rikssenteret
Påsketreffet startet bra med masse ﬂyging
palmehelgen, men etterpå blåste det bort
der som svært mange steder i landet denne
påsken. Vi åpner for fullt 16. mai og blant annet
skal en stor svensk PG-delegasjon ﬂy i tog på
17. mai over Vågå. Men det er plasser ledige,
også til pinsetreffet uka etter.
Værstasjonen på Vole har vært nede i vinter.
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27. juli - 4. august avholder seksjonen samme
type seminar for paraglidere med Ronny
Helgesen som leder av seminaret. Sett av
en uke hvor du KUN trenger å tenke PG, du
tilbringer tiden med likesinnede, du blir kjørt
og hentet, maten er klar, senga er din når
du ønsker å legge deg og samle krefter for
neste dags muligheter. Opplev luftrommet
over Vågå, Gudbrandsdalen, Rondane eller
Jotunheimen. Kanskje ser du ned på Galdhøpiggen i løpet av denne uken. Ta kontakt med
seksjonen for påmelding.

Friﬂygings- og distanseseminar
2007
15.-22. juni avholder HP-seksjonen dette
seminaret for hanggliderpiloter. Werner
Johannessen er leder av seminaret i år også.
Det er i skrivende stund noen få ledige plasser igjen, men når dette leses er det kanskje
fullt. Men ta kontakt i alle tilfelle med seksjonen for å sjekke dette.

HP/NLF og Voss Hang- og
Paragliderklubb skal arrangere
Prøve-VM AKRO HG og PG
Ekstremsportveko 2007 blir ENNÅ heftigere
enn tidligere. Hvorfor? Fordi det kommer enda
ﬂere av seksjonens piloter dit og fordi det er
PRØVE-VM i akro for HG og PG. Start planleggingen i dag og merk av uke 26 i din kalender.

Klubbmøter, arrangement og
besøk fra seksjonen
I slutten av april reiste to stk fra NLF til Sola.
Jæren HG- og PG-klubb samt Ryfylke PGklubb hadde tatt ansvar og innkalte sine
medlemmer til sikkerhetsseminar. Fagsjefen
fra HP-seksjonen samt aktivitetskonsulenten
fra NLF deltok på seminaret som samlet over
30 piloter fra de to klubbene. I løpet av ﬁre
timer hadde vi gått gjennom lokale hendelser,
fått værinformasjon av en meteorolog og blitt
briefet om seksjonens sikkerhetsarbeid og
fått innblikk i noe av det som ikke bør skje
når vi er ute og ﬂyr. Klubbutvikling og ungdomsarbeide ble også gjennomgått.
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bart skrive en rapport om dette på et hendelsesskjema og sende seksjonen. En slik
rapport vil kunne hjelpe fagsjefen og faglig
ledergruppe når myndighetene ringer og sier
hva de har fått rapport om. Ber også om at
man her skiller mellom en jobb som utvalgte
personer i seksjonen er pålagt å gjøre og
personen selv. Ingen av oss som elsker å
ﬂy hangglider og/eller paraglider har glede
av å være politi for andre, men noen MÅ se
til at alle som ferdes i luften gjør dette på en
trygg og sikker måte og ikke i konﬂikt med
hverandre.

HP/NLF er glad for dette initiativet og takker
faglige leder i begge klubbene for muligheten
til å komme på besøk. Ønsker din klubb også
å få besøk fra seksjonen i en eller annen
forbindelse, ta kontakt. Mail hp.nlf@nak.no
eller telefon 23 01 04 80.

Brudd på
høydebestemmelsene
HP/NLF får stadig rapporter og ser også logger som inneholder klare brudd på høydebegrensningene. Det virker også som om
en del piloter synes det er veldig spennende
å komme høyt og at de IKKE i det hele tatt
tenker på at de har gjort en livsfarlig og forbudt handling.
Den gangen det skjer en ”near miss” eller
verre i kontrollert luftrom hvor en HG eller PG
er en av partene vil alle paraglidere og hangglidere antakelig groundes for kortere eller
lengre tid samt at mange av våre ﬂysteder
vil kunne bli stengt. Sundvollen er et meget
benyttet ﬂysted og her er det KLARE grenser.
Bølger fra Norefjell har ført mange piloter
raskt opp i høyder hvor vi ikke har lov å være
og hvor annen luftfart har sine leder. Ikke ta
sjanser her, trekk deg lenge før grensa.
Faglig ledergruppe (FL) har her en løpende
diskusjon med våre myndigheter. Ved
bevisste brudd på reglene vil HP/NLF måtte
reagere med disiplinærstraffer slik at man
vet at man kan forvente å miste sin lisens for
kortere eller lengre tid om man bryter disse
grensene. Har noen mer eller mindre ufrivillig
kommet for høyt et sted bør man umiddel-

Ny BSL D 4-7
Endelig har vi fått en ny utgave av HG- og
PG-forskriften til gjennomgang. Seksjonen
ble lovet denne i begynnelsen av 2000.
Forskriften inneholder en meget overordnet
sett av lover og regler som HP/NLF lett kan
rette seg etter og i dag er det NLF som er
satt til å videreregulere dette i sine seksjoners håndbøker. Faglig ledergruppe har når
dette leses hatt arbeidsmøte sammen med
LT om forskriften og legger til at dette er bra
for seksjonen og gir oss bedre muligheter.
PPG/PHG er etter den nye forskriften ikke på
disp. lenger etc. Dropp fra ballong, tandemPG og helikopter vil også seksjonen kunne
håndtere selv. Faglig ledere i klubbene vil få
informasjon underveis.

Flere medlemmer?
HP/NLF har de siste fem årene økt i antall
medlemmer med mellom 60 og 100 hvert år.
Vi håper at alle våre medlemmer hjelper oss til
å øke like mye eller helst mer i år også. Vi kom
nesten opp til 2500 medlemmer i 2006 og
håper 2007 kan få oss over 2500. Seksjonen jobber nå også sammen med NLF med å
anskaffe en del markedsføringsmateriell. PG
videoen får du snart som kan deles ut gratis
til interesserte. Hg-videoen ligger på nettet
klar til å lastes ned og brukes. Vi jobber med
brosjyrer og også klær med NLF-logo på. Det
er alltid en god følelse å hjelpe andre til å
oppleve det samme som vi opplever, nemlig
å ﬂy fritt med vår hangglider eller paraglider
der oppe hvor fuglene synger.


Fri Flukt trenger nye
redaksjonsmedlemmer

Vi er på jakt etter nye medlemmer til Fri Flukts redaksjonsråd. Med dette vervet
får du en unik
mulighet til å være med å
forme Norges største
hanggliding og paragliding
blad.

Som medlem av redaksjonsrådet er du med på redaksjonsmøtene som ﬁnner sted ﬁre
ganger årlig. Her tas de viktigste beslutningene rundt hver
utgivelse. Utover dette er du fri
til å velge hvor mye arbeid du
ønsker å legge ned i Fri Flukt.
Kanskje ønsker du å bidra med
tekst, bilder, eller administrere
din egen spalte?

Interessert? Send en kort
søknad til: post@friflukt.no

Ønsker alle en ﬁn sesong!
Happy landings.
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Klipp fra
loggboka
Under siste flytting fant jeg
min første loggbok. Det vil
si, det var ikke en vanlig
loggbok, men en kladdebok
hvor hver tur ble målt på
sekundet og det ble skrevet en halv side om den.
Ikke sikkert at dette er like
spennende å lese for alle,
men vi som begynte å fly
når Hgen var en stor blafrende drage med glidetall
1/3 (kanskje omvendt?) så
kan dette fremkalle mange
rare minner. Her er et par
utdrag som er skrevet om
turer som merket seg ut.
16. september 1976
(Kommentar: Vinge Wasp CB 240, sittende
ﬂyging)
Vikersund hoppbakke, litt motvind. Fløy
en tur fra midten av unnarennet + 5 fra
toppen. Gikk opp. Fløy både venstre- og
høyresvinger. Siste tur tok jeg en 360 som
jeg akkurat hadde høyde til. Lengste ﬂytid
40 sek. Einar var med, med Hiway. Ingen
skader, alt var bare bra.
25. september 1976
(Kommentar: Første tur i Hjartdal for meg
og antakelig første med Hg der)
Hjartdal. Gikk ut fra svingen før Oppsal. Landingsplass på et jorde over E76.
Motvind. Første tur gikk ﬁnt uten kast og
korreksjoner. 90 grader sving før landing.
Tur nr 2 var bedre. Etter å ha venta på
motvind gikk jeg ut. Litt mer kast nå, litt
turbulens, men ikke noe alvorlig. Kom inn i
svært god høyde og tok en 360 før landing.
Tok 3 bilder fra lufta. Kjørte opp. Alt OK.
Flytid antatt 5 min.
6. oktober 1976
Fløy i hoppbakken i idrettsparken (Kongsberg) før og etter ﬁnalekampen i skole-
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Forfatteren slik han så ut i 1976.

cupen. Litt motvind som senere dreide
og kom bakfra. Sindsen hadde noen rare
turer + noen ﬁne! Toten ﬂøy bra helt til
siste tur som endte med kneet ut av ledd.
Kjørte han til sykehuset, men ikke noe
alvorlig. Jeg ﬂøy ok, men ikke direkte langt.
Waspen er antakelig ikke fullt så god som
cloudbasen.
21. desember 1976
ble loggbok godkjent som dokumentasjon
for sertiﬁkat II av André Røgler (Instruktør
kl I/HG) Da hadde jeg antatt ca 190 turer
hvor 49 var lengre, med ﬂytid fra ½ minutt
til 6 minutter.
12. januar 1977
Kjøpte en ny De Luxe Hiway Cloudbase til
4250 kroner. Glidetall antatt 6,5 til 1.
24. januar 1977
Kjøpte Hiway liggesele til 650 kroner så
neste tur blir antakelig prone.
2. februar 1977
Hjartdal, prone. Litt motvind. tre turer, Erik
Stølen og jeg. Litt trouble med å få tak i
stirrupen, men ﬂyging og alt gikk bra.
Første tur landa jeg over veien, de to neste
på vanlig sted. Fløy litt frem og tilbake og
en 360 sving. Første landing på magen,
men resten var ﬁne utstålinger. Erik landa
en gang ½ meter under snøen + en rar
landing etter vingdropp fra 6-7 meter.
Antatt ﬂytid 6-8 minutter.
11. mai 1977
(Kommentar: Første soaringtur)
Fleksfjell. Vind sørvest 6-8 ms, stupstart

med god plass. Høydeforskjell ca 400
meter. Gikk i to timer for å komme opp i
råtten snø. Erik først, kom tilbake etter en
tur bortover åsen ca 100 meter over oss.
Da gjorde Einar og jeg oss klare. Einar gikk
ut med assistanse fra meg, jeg aleine.
Dragen snudde seg en gang, men etter det
var retta på, hekta jeg meg inn og skulle
til å gå ut da jeg oppdaga at jeg var i lufta!
Fløy sidelengs bortover mot Erik og Einar
som lå 2-300 meter over toppen. Etter 10
minutter var jeg like høyt, altså ca 600
meter over landing. Kryssa en stund der.
De andre ﬂøy litt rundt omkring. Oppdaga
at løftet på hanget var mangedobbelt så
breit som vi trodde. Problemer med å miste
høyde. Etter å ha ﬂøyet over elva mista jeg
en del høyde, men kom inn i et ca 150
meter høyt turbulenslag: Jobba meg
gjennom det med bøyla på knea. Helt til
jeg nærma meg landingsplassen: to store
innﬂyvingssirkler før landing. Perfekt
landing! Flytid 40 minutter!!!
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STILLING LEDIG
Nå har du en unik mulighet til å søke på en jobb som sjelden blir ledig:

Entusiastisk og idérik redaktør
Som redaktør har du totalansvar for Fri Flukt. Ditt verv er preget av mailkontakt med bidragsytere, redaksjonen,
designer, trykkeri og HP/NLF. Du bidrar til at alle faste spalter kommer på plass til hvert nummer og at bladet
får nok stoff 4 ganger i året. Du har ideer til artikler og temaer til bladet, og gjerne en årlig ny fast spalte. Du
skriver leder i hvert nummer. Du leder en ivrig redaksjon. Du har lyst til å drive Fri Flukt videre og ser
forbedringspotensiale i bladet.
Hva søker vi hos en redaktør?
• du flyr pg eller hg
• du kjenner miljøet
• du har stor gjennomføringsevne
• du kommuniserer godt muntlig og skriftlig
• du er ambisiøs og målrettet med evne til å
spille på lag
• du har en god overtalelsesevne
• du brenner etter å utvikle Fri Flukt

Hva kan Fri Flukt tilby deg?
Vi tilbyr en spennende, selvstendig og utviklende
stilling. Vi har et ungt, uformelt og godt arbeidsmiljø i
redaksjonen. Vi kan ikke stille med konkurransedyktige
betingelser, men det er ﬂott å ha det på cv’en. Du får
en verdifull erfaring. Du får et morsomt verv og en unik
mulighet til å forme bladet slik du vil.
Hvis dette virker interessant, slå til i dag og skriv en
kortfattet søknad til post@friflukt.no
Dersom du har spørsmål til stillingen, ta kontakt med
Tine Krag på telefon 99 70 91 33
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