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Airwave Norge blir
Streamer AS

og overtar Advance

Cumulus Luftsport AS har lagt inn årene etter lang og tro tjeneste, og har derfor over-
latt 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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Oi oi…
”.. koss havna eg her?!?!?” Heldigvis ble ikke tanken tenkt 

dinglende under paraglideren, men heller etter å ha innstilt 

meg selv til å overta jobben som redaktør nå når Tine takker 

for seg. Skrekkblandet fryd er vel en grei beskrivelse føler eg.. 

Men når dette leses, så er jo bladet kommet frem i postkas-

sene deres, og da har det tydeligvis gått i orden på et vis!  

Har ikke hatt så mye tid til å ta innover meg oppgaven, men 

syns generelt at bladet har utviklet seg bra oppigjennom årene, 

og ønsker at vi skal holde oss på den linjen som er lagt og heller 

følge opp tilbakemeldinger fra dere på hva som fungerer og hva som kan forbedres, det er 

jo til syvende og sist et blad for og av medlemmer. Heldigvis fortsetter Mikael Benjamin og 

Arne Kristian, de har jo vært med en stund og kan det meste. Øyvind Osdal tar over noen 

av oppgavene til Fredrik, og ellers er vi stadig på jakt etter flere som ønsker å bidra, så ta 

gjerne kontakt om du føler skrivetrangen melde seg!

“Sommeren” er dessverre på hell, sommer med ””... fordi.. ja, det sier seg selv, ned-

børsrekorder har stått for fall, og sjelden har vi vel iallfall her i sør opplevd en kaldere 

og våtere sommer enn dette. Men likevel har det vært relativt stor aktivitet i miljøet; NM/

Nordisk i Piedrahita ble avholdt med 4 gyldige omganger, EkstremsportVeko på Voss er 

avsluttet og vi får en oppsummering fra Veko i bladet, Ungdomsuka var også heldige med 

været og hadde mange fine turer i området rundt Rikssenteret. 3 HG piloter har vært på 

tur i Europa og deler litt av opplevelsen med oss, samt vi har fått en rapport fra HG NM, 

så vi håper de fleste finner noe interessant å lese.

Vil ellers bare oppfordre folk til å fortsette å sende inn både artikler og bilder; hvis du 

flyr en tur du føler du kan leve på i ukevis, del den gjerne med oss andre. Rapporter fra 

fine opphold i Norge eller utenlands er også kjærkommen lesing, vi kan alle trenge litt 

inspirasjon og påfyll i vintermånedene som kommer.. Fotokonkurransen er også godt i 

gang, så fortsett å sende inn sommerens blinkskudd! 

God lesing,

hilsen Lena
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Advance Alpha 4
Alpha 4 (DHV 1 /EN B) er siste utgave i Ad-
vance sin Alpha-serie som retter seg mot 
elever og ”søndagspiloter” som ønsker en 
sikker vinge. Skjermen skal ifølge Advance 
ha mer slitesterke materialer enn tidligere 
modeller, forsterkede cellevegger som gjør 
at skjermen kommer opp meget raskt og 
jevnt uten å overskyte, samt god handling 
og noe av det beste av ytelser innenfor 
klassen. Alpha 4 kommer i fire ulike stør-
relser og dekker vektområdet 55 – 130 kg. 
Advance forhandles av Streamer AS.

Snadder i butikken
Nyheter på lager?

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

Airwave Gecko
Gecko (EN B) er en helt ny skolevinge som 
tilfredstiller blant annet Frankrike sitt krav 
om at skolevinger skal vere EN-godkjente. 
I løpet av utviklingen av Gecko har Airwave 
gjort noe litt utradisjonelt, nemlig levert 
protoer til et par utvalgte skoler for testing 
av faktiske elever. Resultatet er ifølge 

Team 5 GREEN (DHV 1/EN A)
GREEN er den første vingen fra Team 5, 
en ny aktør i paragliderbransjen med base 
i Østerrike. Team5-vingene har navn etter 
skiløypene i alpinanleggene: GREEN er 
nybegynnervingen med DHV1, BLUE er 
DHV1-2, RED er DHV2 og BLACK er acro-
vingen. Foreløpig er GREEN godkjent i 3 
størrelser med EN A og DHV1, mens BLUE 
er klar om kort tid. Designer er ingen ring-
ere enn Dani Loritz, med bakgrunn som 
acro- og testpilot, og tidligere Firebird-kon-
struktør. Ifølge Team 5 utmerker GREEN 
seg som en meget lettstartet vinge med di-
rekte handling og god hastighet. Vingen har 
mange smarte detaljer, den er satt sam-
men av hele 6 ulike dukkvaliteter, har svivel 
på styreliner, automatisk “dirt-out” når du 
legger inn ører og skjulte magneter på de 
delte A-raiserene. En test i Gleitschirm nr 
8 2007 ga GREEN topp skussmål. Mer info 
på www.dyvik.net. 

Poison 2 
Etterfølgeren til Poison er snart klar for 
produksjon. Duken er helt nyutviklet fra nye 
Silver Fabric med aluminium påført under  
trykk i ekstremt tynne belegg, og denne 
prosessen gjør at hele 90 % av UV-strålene 
reflekteres, og vekten er redusert til bare 
29g/m² (vekt for str. M er kun 5.7 kg). Ny 
type high performance liner gir mindre 
motstand og mer fart. Nytt speedsystem 
og profildesign for mer effektiv flyving 
gjennom turbulens. Sideforhold er 6.36. 
Pre-serien vil være tilgjengelig for prøving 
i begynnelsen av september. Mer info på 
www.skywalk.no.

Advance iMPRESS 2
Advance sitt nye allround-seletøy er seletøyet for piloten som ønsker et seletøy både til 
hverdagsflyving og distanse- eller konkurranseflyving. Du kan enkelt montere enten vind-
skjørt eller fotpose på seletøyet. Forgjengeren iMPRESS ble brukt av samtlige 3 piloter 
som havnet på seierspallen i PWC-2006. Kommer i tre ulike størrelser og passer piloter fra 
155 – 202 cm. Forhandles as Streamer AS.

Airwave en vinge med gode startegenska-
per, høy sikkerhet og som er meget klapp-
stabil. Airwave Gecko kommer i tre ulike 
størrelser og dekker vektområdet 60 – 125 
kg. Forhandles av Streamer AS.
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Tekst: Rolf Dale. Bakgrunnsfoto: Jan Richard Hansen

Piedrahita er en søvnig spansk landsby 
ca. 2 timer kjøring vest fra Madrid. Pena 
Negra er navnet på starten som ligger på 
ca. 1900 meter. Den ligger på en fjellrekke 
som strekker seg mange kilometer i nord-
øst-sørvest retning. Det var i sin tid den 
britiske pg- og hg piloten Steve Ham som 
har gjort Piedrahtia kjent med sine lange 
flyturer fra Pena Negra tidlig på 90-tallet.

Med en begredelig sesong så langt her 
hjemme i Norge var det med store forhåp-
ninger nordmenn inntok det spanske høy-
landet som vanligvis byr på sol, varme, høy 
skybas og lange flyturer. Mange hadde 
kommet ned noen dager før konkurransen 
for å frifly i området og gjøre seg kjent. 
Dessverre var været ustabilt, kaldt og vind-
fullt. Arrangør av årets Nordisk var Mads 
Syndegaard som gjorde en god jobb under 
de rådende forholdene.

Kaldt, vått, vind, lav skybas og 
rennende neser…
Alle de 140 deltakerne møtte forhåpnings-
fulle frem til første briefing lørdag kveld 16. 
juni. Vel, det vil si forhåpningene var mer 
rettet mot værmeldingen for den kommende 
uken. Det var kalt, vått og vind i Piedrahita 
før konkurransen og Mads kunne ikke 
meddele gode værnyheter på første briefing 
heller. Første konkurransedag ble allerede 
kansellert noe som medførte stor balluba 
på baren lørdag kveld. Pga. kulden og for-
ventninger om varmt vær hadde mange 
rett og slett for lite varme klær med seg. 
Dette førte av naturlige årsaker til mange 

forkjølelser og rennende neser.

Påfølgende mandag og tirsdag ble også 
kansellert pga sterk bakvind på start og 
regnbyger. Ikke flybart med andre ord. 
Flyging ble erstattet med utflukter til Sala-
manca og Avila samt sosialt samvær lokalt 
i Piedrahita.

Norge gjør reint bord
Onsdag blir vi sendt opp til start og 
forholdene gir oss mulighet til en kort opp-
gave. En 58 km lang oppgave ble satt med 
ett vendepunkt nordover ute på flatlandet 
før det bar medvinds østover over passet 
ca. halvveis mot Avila. 

Forholdene er marginale og en del piloter 
venter med å starte. Til tross for store 
skyggeområder er forholdene ustabile og 
det er termisk aktivitet. Mange må lande 
mellom første vendepunkt og passet, 
men Ronny Helgesen, Anders Bærheim 
og Kjell-Harald Nesengmo finner løft og  
passerer passet med god klaring og begir 
seg i kast med flatlandet og mål i det 
fjerne. Kjell-Harald satser og går på gli 
alene i håp om å vinne dagen. Ronny og 
Anders holder litt igjen og lar Kjell-Harald 
være sporhund. Lavt finner Kjell-Harald en 
boble som Ronny og Anders benytter seg 
av og kan gli inn til mål med komfortabel 
margin. Anders vinner med hele 1 poengs 
ledelse til Ronny. De har lik tid i mål, men 
leading out poeng gir Anders ett poengs 
ledelse til Ronny. Kjell-Harald flyr inn på 
en kjempesterk 3. plass. Gunnar seiler inn 

til en 6. plass i mål. Norge gjør reint bord 
med andre ord og Ronny og Anders setter 
standarden for resten av konkurransen. 
Det ble kun 9 piloter i mål denne første 
dagen.

Torsdag begynner overskyet og mu-
lighetene for oppgave ser dårlig ut. Reiser 
likevel opp til start og forholdene bedrer 
seg. Oppgave lokalt blir satt til 75 km med 
mange vendepunkter ute i dalen rundt 
Piedrahita. Siste vendepunkt var et 16 
km motvindslegg i retning Salamanca før 
mål i Piedrahita. Igjen viser nordmennene 
styrke og som dagen før kommer Ronny 
og Anders først i mål, bare i omvendt 

Piedrahita er kjent blant de fleste paraglider- og hangglider piloter som har flydd en 
stund. Det har i en årrekke vært arrangert store nasjonale og internasjonale konkur-
ranser her. Senest i 2001 var Piedrahita vertslandsby for Nordisk/NM med 6 av 6 gyldige 
omganger. Forhåpningene til årets Nordisk/NM var derfor store og mange nordmenn var 
påmeldt.

Norge viser muskler 
under årets Nordisk/NM

Rolf tar av. Foto: Jeanette Høyvik
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rekkefølge. Pga. leading out poeng vinner 
briten Craig Morgan dagen med Ronny og 
Anders på hhv. 2. og 3. plass. 

Av de som kom i mål varte flyturen 
nærmere 5 timer. Lange dager med andre 
ord. Ronny går forbi og drar i fra Anders 
totalt i Nordisk med 3 poeng. En skikkelig 
thriller om Nordisk og NM tittelen. Det 
ble 9 i mål denne dagen også – 3 av dem  
norske. Rolf kom i mål som nummer 7. 
Gunnar Sæbu fløy kjempebra og kom i mål 
tidlig og ville ha vært på en sterk 3. plass 
sammenlagt, men mistet instrumentene og 
får dermed ingen poeng for dagen. Utrolig 
bittert og Gunnar var selvsagt skuffet. 
Han fikk heldigvis låne instrumenter slik at 
resten av konkurransen kunne flyes.

Forholdene blir bedre
Fredag og tredje konkurransedag. Forhold-
ene blir bedre og bedre. Oppgaven ble 
satt mye likt gårsdagen lokalt i Piedrahita 
området. De første vendepunktene langs 
fjellrekken Pena Negra og ut på flatlandet 
for de siste 2 vendepunktene. 

I god Bassano stil flyes det fort langs fjellet 
før feltet bremser litt opp før kryssing over 
flatlandet til nest siste vendepunkt. Ronny, 
Anders, Rolf, Zoran, Gunnar med flere blir 
samlet og i godt samarbeid greier å komme 
seg ut til det vanskelige vendepunktet. 
Mange må lande på denne kryssingen. 

Etter vært som noen lander og noen greier 
å komme seg opp dannes det en gruppe 
av ca. 10 piloter som leder an ut mot siste 
vendepunkt. Man kan formelig føle spen-
ningen blant pilotene etter vært som final 
glide nærmer seg. Ronny og Anders passer 
på hverandre som hauker og lar det aldri 
bli mer enn få meter mellom dem. Moro 
og spennende flyging. Noen få kilometer 
fra siste vendepunkt er gruppen lavt, men 
treffer en god boble som gjør det mulig 
å ta vendepunktet og komme tilbake i 
samme boble – siste boble før mål. 

Erik Rehnfeldt fra Sverige er den første 
som begynner på final glide med Anders 
og deretter Ronny rett i helene. Resten 
av gruppen følger tett etter. Erik kommer 
først i mål, men pga. leadout poengene 
blir Ronny nok en gang vinner av dagen, 
tett fulgt av Erik og Rolf. Bjørn Skarpås 

og Anders på fjerde, Arne Årsbog, Gunnar 
Sæbu, Zoran Labovitz og Jan Richard 
Hansen få minutter etter. 

For en innsats av de norske. Av de 5 første 
i mål er 4 norske. Det er utklassing. Ronny 
beviser at de gamle er eldst og befester 
grepet om Anders med enda noen få  
poeng. Likevel er ingenting avgjort og 
siste konkurransedag vil avgjøre det hele. 
Det ble nok en dag med 4-5 timer i luften 
og mange glade solbrente fjes å se på  
puben om kvelden.

Hvem blir Nordisk- og 
Norgesmester?
Lørdag og siste konkurransedag. Oppgaven 
ble satt medvinds til Avila og halvveis 

tilbake til Piedrahita – ca. 75 km. Forhold-
ene var stabile tidlig på dagen og det var 
til tider vanskelig å holde seg oppe langs 
fjellsiden ned mot Villa Franca og kryssingen 
over til passet. Ronny og Anders kom seg 
velberget over til passet og dannet sammen 
med en del andre piloter ledelsen som 
dro venstre over åsene nedover mot Avila. 
Forholdene bedret seg og dagen ble etter 
vært knallbra med sterke bobler og høy 
skybas som etablerte seg på godt over 
3000 meter. 

Ronny og Anders flyr bra og leder an  
nedover mot vendepunktet. Ronny er blant 
de første som runder punktet tett fulgt av 
Anders og pga. av de gode forholdene er 
det klart at final glide kan begynnes tidlig. 
Hele 12 km før mål er det full fart og spen-
nende hvem som kommer først inn. Det 

blir Ronny som passerer mållinjen først 
av de norske som nummer 3 denne siste 
og avgjørende dagen i konkurransen. Han 
blir dermed soleklar Nordisk- og Norsk 
Mester i det herrens år 2007. Anders Bær-
heim kommer i mål som nummer 5 og tar 
en klokkeklar 2. plass i Nordisk og NM 
– en fantastisk bra prestasjon. Det er nok 
ikke det siste vi ser fra Anders som satser 
100% og har bosatt seg i Sveits for å fly 
blant verdens beste piloter. 

Det ble en verdig avslutning på konkur-
ransen med 57 piloter i mål og den fineste 
dagen under årets Nordisk/NM. Pga. de 
gode forholdene kom mange i mål sky-
høyt og valgte likegodt å fly de siste 30 km 
hjem til Piedrahita. Dette tilsvarer faktisk 

en out and return på 101 km. 

Oppsummert
Kort oppsummert vant Ronny 
Nordisk/NM med Anders på 
andre plass. Det var kun 20 
poeng som skilte dem av totalt 
ca 3600 poeng. 3. plassen ble 
erobret av Jouni Makkonen fra 
Finland. Rolf klatret gjennom 
konkurransen og endte på 5. 
plass totalt i Nordisk/NM. Det 
vil si at Norge kapret 3 av de 
5 topplasseringene. Norges-
mesterskapet isolert ble da 
selvsagt vunnet av Ronny, tett 
fulgt av Anders med Rolf på 
tredje.

Det var ca 35 nordmenn påmeldt i årets 
konkurranse. Mange friflygere hadde også 
tatt turen fra Norge for å fly i Piedrahtia. 
Dessverre viste ikke Piedrahita seg fra 
sin beste side, men 4 gyldige omganger 
og mange friflygingsturer er ikke så verst 
likevel.

Til slutt en gratulasjon til Ronny Helgesen 
som gjennom sesongen 2007 har bevist at 
han kan fly paraglider og nå kan smykke 
seg som Nordisk- og Norgesmester.

Briefing. Foto: Rolf Dale
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Like i etterkant av Nordic Open 
2007, arrangerte britene British 
Open. Det var en konkurranse 
i akkurat samme format som 
Nordisk, men som utgjør kun 
en tredjedel av britenes mester-
skap. Britene arrangerer nemlig 
ikke både cup og nasjonalt 
mesterskap slik vi gjør det. De 
arrangerer i stedet 3 store FAI 
cat.2 konkurranser som teller 
med, og hvor beste brite sam-
menlagt blir Britisk Mester. To 
av konkurransene pleier de å ha 
andre steder enn i England. Som 
FAI cat.2-konkurranse, er British 
Open åpen for piloter fra andre 
nasjoner enn England. 

Fem nordmenn hadde valgt å delta i 
British Open 2007 Piedrahita: Arne-
Kristian Boiesen, Thomas Skarpås, Åge 
”Nødskjerm” Sjåvik, Stein Tore Erdal og 
Kjell-Harald Nesengmo. 

Dag 2 Imponerende start
Første dag ble kansellert og det var det 
fortsatt mye vind dagen etterpå, men fra 
en mer gunstig retning. Selv om skyene 
lå langt nedi lia dro vi opp til start da ar-
rangørene tolket dette som en mulig god 
dag. En oppgave ble satt, men kansellert 
5 minutter før den startet. Dagen ble ikke 
kansellert, man håpte at det kunne bli 
oppgabelt senere på kvelden. Klokken 
1905, åpnet vinduet. 11 minutter senere 
hadde 130 piloter tatt av og begynt på 
den 51 km lange oppgaven. Det var et  
imponerende skue. Det var elapsed time, 
så jeg startet blandt de siste og fikk 
gleden å se de som startet foran meg. Da 
vinduet åpnet, kom 20 paraglidere opp 
samtidig og fløy ut og ble etterfulgt av nye 
uten stans. Selv om mange startet på likt, 
ble det raskt spredning. Noen datt igjen-
nom, men flere fine gaggler ble dannet, og 

British open 
2007 PiedrahitaTekst: Kjell Harald Nesengmo

Foto: Arne Kristian Boiesen

mange klarte å kom-
me seg på tur. Ingen 
kom i mål, men med 
tanke på tiden på da-
gen, var det mange 
som klarte lange dis-
tanser. Mark Hayman 
(Ozone Mantra R) 
kom lengst med sine 
45,3 km.

108 km oppgave
Nå var endelig 
forholdene på topp, 
nesten ingen vind 
og en slags tur retur-
oppgave på 108 km 
ble satt. Skybas var 
på 2600 meter, men 
viste seg å være for 
lite for mange av oss. 
Det ble crossvind og 
motvind på returen 
mot Piedrahita og 
bare 20 piloter klarte 
å komme i mål. Innes 
Powell (Airwave FR3) 
ville ha vunnet da-
gen (og mulig totalt) 
om han ikke hadde 
glemt 400 meter ra-
dius rundt mål. Han 
landet på fotballbanen som er beskriv-
elsen av målpunktet, men som dessverre 
ikke stemmer med koordinatene for punk-
tet. Vinneren ble dermed den regjerende 
spanske mester Ivan Colas (Axis Mer-
cury). Arne-Kristian (Advance Omega 7) 
imponerte og kom i mål på 10.plass og 
889 poeng. Til sammenlikning var det 11 
minutter foran Steve Ham som BOR i Pie-
drahita. 

Dag 4 Imponerende landskap
Ny dag med kanonforhold. Manglet bare 
den ektremt høye skybasen på 4000 moh. 
som kan være i Piedrahita. Nok en opp-

gave over 100 km ble satt. 102 km, forbi 
byen Placencia. Dagen ble fin og turen gikk 
gjennom et nydelig landskap. Høye fjell og 
en lang, trang dal man ikke behøvde ned 
i. Noen fløy på andre siden av dalen. Ter-
mikken var fin den dagen, med flere bobler 
på 4+ m/s. Åge Sjåvik var uheldig og fant en 
med skarpe kanter, som til slutt tvang ham 
til nødskjermkast. Heldigvis landet han lett 
og fint uten noen problemer. Dette var for-
resten den eneste hendelsen under hele 
konkurransen.15 piloter i mål og Russel 
Ogden (Ozone Mantra R) ble dagsvinner. 
Arne-Kristian er igjen beste nordmann, 
skyldig 12 km på mål.

På gli mot neste vendepunkt
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Fri Flukt trenger nye redaksjonsmedlemmer

154 km deklarert mål
Norgesrekorden i Norge for fridistanse er 
på 154 km. I Piedrahita satte de det som 
oppgave deklarert mål! Etter to dager med 
lange oppgaver var det fl ere som håpte på 
en kortere oppgave. Arrangøren var klar 
over det, men siden folk reiser til Piedrahita 
for å fl y langt, ville de la folk gjøre det. På 
en såpass lang oppgave er det sannsynlig 
at man får forskjellige forhold, og det ble 
det. Litt vanskelig før passet, konvergens 
og skygate til Avila (her kom Arne-Kristian 
på speedbaren forbi meg). Siden ble det 
vanskeligere, lengre mellom boblene og 
forholdene krevde mer tålmodighet. De 
utålmodige ble kraftig straffet og jeg sto 
på bakken. Vel, må vel være fornøyd med 
en tur på 122 km selv om man ikke kom-
mer i mål. Thomas (Advance O7) ble beste 
nordmann med 150,5 km, 30.plass og 709 
poeng. Rafael Saladini (Sol Tracer) ble 
dagsvinner. 28 piloter i mål. Noen piloter 
fortsatte etter målpassering, og lengste 
tur var visstnok over 194km.

Oppgaven var den lengste noensinne i 
British Open, og så vidt arrangøren visste, 
den 5. lengste vellykkede oppgave satt i 
konkurranse-sammenheng. 11 500 km ble 
fl øyet fra Piedrahita den dagen.

Dag 6 og 7 Blåst bort
De to siste dagene var det for mye vind til 
å kunne arrangere trygge oppgaver, så de 
ble kansellert.

Vinnerne
Svenske Lars-Anders Jonsson (Ozone 
Mantra R) ble vinner av British Open 2007 
Piedrahita. Beste nordmann ble Arne 
Kristian Boiesen på 24. plass. 
Beste britiske pilot var Mark Hayman. 
Jolanda De-Zeeuw ble beste kvinne.
John Chambers ble beste i serieklassen 
(DHV2-3), Arne-Kristian på 6. plass.
Julian Robinson ble beste i sportsklassen 
(DHV 1-2 -DHV2) Åge på 25. plass.

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 redaksjons-rådet er du med på redaksjons-møtene som fi nner sted fi re 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 ad-
ministrere din egen spalte?

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



Tekst: Lena Abotnes. Foto Simon Øverås

Sola Airshow 2007 

Allerede fredag 1. juni kunne 

man merke at det var noe i 

gjære, for ved et par anled-

ninger dundret fly over oss 

der vi satt på jobb og fikk hele 

bygget til å riste. Min kollega 

like ved uttalte ;”herlighet, 

nå trodde eg nesten de skulle 

styrte flyet i hode på oss her!” 

Javel, så e ikke alle like fly-

interessert og har fått med 

seg at det er flystevne og 70-

års jubileum på Sola i helga, 

mens andre har gledet seg til 

dette i lange tider. 

Dette gjaldt spesielt Paal Wiik (296) og 
Kjetil Fedde (555), som hadde blitt invitert 
til å vise frem motorisert paraglider, og 
skulle få drømmen med å fly på flyplas-
sen oppfylt. Men mange ting skulle på 
plass i forkant, dispensasjoner og tilla-
telser innvilges og utstedes, og plutselig 
oppdages det at radioene de hadde ikke 
kunne brukes likevel, så da var E-bay og 
kjente innen mikroflymiljøet gode å ha. I 
tillegg skulle det lages et program som 
skulle flys, litt bakgrunnsinformasjon 
som speakerene Rolf Liland (flyger) og 
Jan Erik «Autofil» Larssen kunne jobbe 
ut fra, og, ikke minst, måtte man legge 
inn bestilling hos værgudene god tid i 
forkant! 

Endelig…  
Så, da lørdag 2. juni endelig kom, var alt 
klappet og klart, og de to håpefulle måtte 
møte til felles briefing kl 07.30 sammen 
med alle de andre pilotene, dvs. de som 
flyr F18, Gripen, F5; de følte seg med 
andre ord helt i sitt rette element. Været 
er også som bestilt; lett overskyet, varmt 
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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 ar-
tikler, bilder, lesebrev, nyheter, 
vitser, spørsmål og alt som kan 
gjøre Fri Flukt til et enda bedre 
blad.

Grip pennen 
og sett i gang!
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 papir-
bilder/ dias returneres etter 
bruk. Skriv navn og adresse på 
baksiden av bildet!

Tidsfrist for Fri Flukt nr. 4-2007

5. november

og fint og en liten bris fra nord, kunne 
umulig blitt bedre! 

Takeoff  
Sammen med bakkemannskap Jone 
Førland gjorde de seg klare på run-
way 36 like over kl 0900 på morgenen,  
paraglidere pakkes ut og sjekkes, tilla-
telse for start av motorene gis av Sola 
ground,  motorer startes og stoppes 
og ruses, her er ingenting overlatt til 
tilfeldighetene. De får melding fra tårnet at 
de må vente på at Widerø masking skal 
lande, og så snart den er på bakken er 
alt klart til takeoff. “Motorisert paraglider, 
you are cleared for display”. Kjetil tar av 
først, like bak motorene til en Dakota DC-
3 som står på tomgang, og vi er spente 
på hvordan det går, men etter en 10-15 
meters løping er han trygt i luften. Paal 
tar av like etter, og snart er de igang 
med programmet sitt. Synkronflyging og 
en duett 360 er inkludert, og det hele  
avsluttes med en lang formasjons-innflyg-
ning bare en liten meter over bakken, det 
hele var veldig bra gjennomført og fikk 
vist frem sporten på en fin måte. 

Noe for enhver smak  
Utover dagen ble det fallskjerm 
hopping, oppvisningsflyging med Boeing 
737 (aldri gjort i Norge før), mikrofly, 
modellfly, wingwalking, F-16, Vampire, 
JAS39 Gripen og mye, mye mer. 
Høydepunktet for min del var 6 stk. F5-E 
“Patrouille Suisse”, helt utrolig oppvisning 
på lørdagen, og nesten enda bedre på 
søndagen da det var strålende sol og blå 
himmel og de hadde mer boltreplass. I 
tillegg var det mange ulike fly og helikopter 
utstilt, noen man bare kunne titte på, an-
dre man kunne få gå inni (hvis man orket 
stå i kø en stund), flysimulator kunne 
prøves og pølser og is var i fri flyt. Til 
sammen var ca. 30 000 tilskuere innom 
i løpet av helgen, og jeg tror de fleste 
hadde noen flotte dager, det var iallefall 
mange smilende, og etterhvert slitne, 
fjes å se, det tar på å sitte å titte opp i 
luften i 7-8 timer.. 
  
Dessverre ble det ikke noe flyging med 
motor på søndagen da det blåste for mye, 
men ingen sure miner av den grunn! 

Nr. 3 2007

11

Duett 360 



Bjørn Joakimsen i Hede-

marken hanggliderklubb 

har flydd hangglider i seks 

år og er allerede på lands-

laget. Han blir grinete 

uten flyging og mener at 

flygingen bokstavelig talt 

gir livet hans ett løft.

Bjørn har alltid vært fascinert av flyging, 

kanskje ikke så rart da han vokste opp på 

Andøya og hadde en far i Luftforsvaret. Det 

var ikke lett å konsentrere seg på skolen da 

jagerfly, helikoptre og transportfly hadde 

øvelser.  Da ble det en del dagdrømming 

fra vinduskarmen i klasserommet.

Med mestringsfølelse som drivkraft

Starten
Joakimsen vurderte allerede i 1990 å 
delta på et hanggliderkurs i regi av Steinar 
Almelid på Andøya. På grunn av studier 
og dårlig råd endte han opp med å ikke ta 
kurset. Om våren 2001 ble han igjen opp-
merksom på hanggliding og tanken på å 
fly ble altoppslukende. Utålmodig fartet 
han landet rundt for å se på hanggliding 
den sommeren, og først høsten 2001 fikk 
han endelig bena opp fra bakken, da på et 
kurs i Oslo-klubben. Og om sin første flytur 
sier han: ”Det var en deilig og spennende 
følelse og siden har jeg sørget for å fly når 
jeg kan.”

Alle har nok behov for å oppleve mestring 
fra tid til annen, men Bjørns behov er 
kanskje større enn andres. – Jeg finner 
stor tilfredsstillelse i å mestre nye ting 

Tekst: Tine Krag

og prestere godt, sier han. 
Konkurransearenaen synes 
han er et ypperlig sted å måle 
prestasjonene sine og så er 
det selvsagt godt for sjela å 
gjøre det bra. 

Raskt god
Det er klart at Bjørn er et stort 
naturtalent innen flyging, men 
på spørsmålet om hvorfor 
han har blitt så god så fort, er 
han beskjeden: - Jeg tror det 
viktigste er stor interesse og 
et sterkt ønske om å bli bedre. 
Underveis har han mer eller 
mindre ubevisst satt seg nye 
mål. Først var målet å avan-
sere i utdanningsstigen slik at 
han kunne nå skybas og fly 
avgårde, deretter å fly lengre 
turer og å bli like god som 
de andre. - Det er mestrings-
følelsen som driver meg, sier 
Bjørn Joakimsen. Han fortel-
ler videre at han har drevet 

med litt mental terping, lest bøker om me-
teorologi og flyging. Det hjelper også at 
han har en allsidig idrettsbakgrunn og god 
koordinasjon og følelse med elementet vi 
befinner oss i.

Konkurransepilot
Konkurranseflyging er den aller beste ve-
ien å gå om man ønsker å bli god, mener 
Bjørn, for konkurranser er utrolig lærerikt. 
Han forklarer: ”Oppgavene i en konkur-
ranse sender deg til områder hvor du nor-
malt ikke ville flydd på en friflygingsdag, og 
av det har jeg lært mye om hvordan løftet 
er i “blå områder”, under forskjellige skyer, 
ute i dalen på forskjellige tider på dagen, i 
mye vind osv. Og ved å fly sammen med 
erfarne konkurransepiloter har jeg lært mye 
om hvordan bli mer effektiv i termikken, når 
skal jeg dra videre til neste termikkboble, 
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hvordan gli mest effektivt i 
løft og synk, motvind og med-
vind. Jeg flyr konkurranse for 
å bli flinkere til å fly - på alle 
måter.”

Dette er første sesongen 
Joakimsen er på landslaget 
og der trives han godt. Han 
føler ikke at landslaget gir så mye mer enn 
en mulighet og litt økonomisk støtte til å 
delta i offisielle mesterskap som EM og 
VM. Bjørn tror landslagets viktigste funksjon 
er å være en form for anerkjennelse eller 
utmerkelse for de som har jobbet hardt for 
å bli blant de beste.   

Sesongens mål
Bjørn er svært skeptisk til å offentliggjøre 
målene sine. Det er både av frykt for  
offentlig fornedring og overfor seg selv. 
Han stiller store krav til seg selv, så  
istedenfor mål kaller han det ønsker om 
”hva som hadde vært fint å klare”. Og 
noen av disse “det hadde vært fint å klare” 
var å forsvare NM plassen fra i fjor (2. 
plass) og topp 20 plassering i VM. Kona er  
høygravid så det ble ikke noen VM-debut 
for Bjørn i august og i NM kapret han 3. 
plassen. Hans internasjonale debutsesong 
har gitt ham mange gode plasseringer og 
fine timer i lufta, så alt i alt synes Bjørn at 
sesongen har vært resultatmessig bra.

Beste flyprestasjon
Når han vurderer sine flyprestasjoner 
kommer dagseieren i US Nationals i 
Florida i april høyt opp på lista. Han klarte 
å omstille seg halvveis i oppgaven da 
dagen gikk fra “race” til “survive”. - Jeg gav 
ikke opp de svake forholdene, men hang 
på så lenge det var bevegelse i lufta, og 
vurderte “final glide” riktig. En utfordrende 
oppgave som jeg mestret best av alle, sier 
Bjørn med en fornøyd stemme.

Første dag i Flytec Championships i Florida 
synes Joakimsen også var bra. - Jeg var 
aldri i teten før på slutten av oppgaven. Da 
Johnny Durand plutselig dukket opp rett 
over vingen min forsto jeg at jeg lå godt 
an i løypa. Også der var det marginalt på 
slutten og jeg gikk først på “final glide”. 
Johnny og Primoz gled ikke forbi før rett før 
mål, noen sekunder før meg. Det var virkelig 
moro, minnes han.

Tid til å fly
Til daglig jobber Bjørn som ingeniør i Nor-
consult på Hamar. Han trives godt på 
jobben og er heldig som får en stor grad 
av frihet. Han styrer tiden sin selv bare 
jobben blir gjort. En fleksibel arbeidsgiver 
gjør det mulig å få mye fri for å fly. 

Mange piloter synes det er vanskelig i 
perioder å kombinere flyging og familieliv. 
Her er han bortskjemt som har en støt-
tende kone som synes Bjørn er flink. Når 
Bjørn er som mest gretten og utrivelig, 
maser Pia om at han må komme seg ut å 
fly. I år har han vært borte i lengre perioder 
på grunn av konkurranser, men Pia klager 
ikke da hun føler ansvar for at Bjørn går 
glipp av VM. Da venter de nemlig sitt andre 
barn. Han synes det er strålende at hun er 
så overbærende. – Jeg lar henne ha dårlig 
samvittighet litt til..., sier han.

Fri Flukt stilte noen spørsmål til 
to landslagspiloter

1. Beskriv Bjørn Joakimsen med tre ord.
2. Hvorfor har han blitt så god så fort?
3. Hva bør han gjøre for å bli like god som  
 deg?
4. Nevn en irriterende side ved ham.
5. Hva er det råeste du har sett Bjørn gjøre  
 i luften?

Nils Aage Henden om Bjørn:

1. Klok, har roen, reflektert
2. Søker etter egne forbedringer. Flink til å  
 observere og ta til seg hva andre gjør  
 riktig. Riktig utstyr (Det nytter ikke å stille  
 opp med treski på tremila heller.)
3. Skynde seg langsomt. Han har jo 
 allerede slått seg på lommeboka!
4. Vet ikke! Uansett, man slenger ikke dritt  
 om flykamerater. Sånt skal vi overlate til  
 PG-gutta. Disse modige menn er jo flinke  
 til den slags i sine egne fora.
5. Bjørn har utviklet seg mye fra i fjor til i år.  
 Han tar fullt og helt sine egne valg i lufta  
 og står for det! I fjor hang han mye mer  
 etter oss andre.

Olav Lien Olsen om Bjørn:

1. En omgjengelig kar.
2. Seriøs, stort konkurranseinstinkt og ikke  
 skvetten. 
4. Att han er så fordømt god med så liten  
 erfaring.
5. Har ikke lagt så mye merke til han i lufta,  
 men hans 3 og 6 omgangs plassering  
 (15 totalt) under årets Flytec- konkurranse 
  er helt rått av en som kun har flydd 150  
 timer.

Nr. 3 2007
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Noen har skjønt det...
Til og med seilflygere har nå fått med 
seg at det er bra å være på Veko. De 
hadde stand med seilfly på festival- 
området der en kunne få info om sporten, 
samt få sjansen til å selv fly seilfly med 
instruktør. Blant de hg-piloter som har 
skjønt at Ekstremsportveko og Voss er 
vel verdt turen var Trond Olsen fra Oslo 
og Omegn Hanggliderklubb. Han for-
teller at Voss er et kjempested for både 
startsteder og turer i alle retninger. Det 
er også flere fine steder for å fly hang, så 
her er gode muligheter for alle nivåer og 
lyster. Vestlandsnaturen er flott og det 
er ganske kult å lande på stranden ved 
Vangsvatnet og sitte der med loggepilsen 
i ettermiddagssol. Noe av det som er kult 
med Ekstremsportveko er at det skjer så 
mye samtidig. Pg’er som looper og leker 
seg, basehoppere som utfordrer bratte 
fjellskrenter, fallskjermhoppere som 
viser luftige kunster osv. Det er i tillegg 
en ganske familievennlig happening. Voss 
camping ligger helt nede ved stranden 
ved siden av Voss badeland. Det var un-
ger og ungdom rundt overalt som kikket 
på alt som skjedde oppe i luften. Vil man 
variere nakkestilling litt er det mulighet 
for å se hasardiøs sykling oppe i Baval-
len, spektakulær swooping på Bømoen, 
vill padling i elvestrykene og surfing på 
elvens storbølge der den brekker over 
en rest fra forrige istid. Mens du selv flyr 
kan familien kose seg på sightseeing å 
se på både kiting, klatring og longboard. 
Gi ungene ideér til sunne interesser.  
Skjønner? 

Hanggliding på Ekstremsportveko
Ekstremsportveko på Voss hadde tiårs jubileum i år. Det har gjennom årene vært mange 
gode konserter med kjente artister fra både Norge og utlandet. Musikken holder høy 
standard og i år var ska/reggae tema. Det var konserter til langt på natt hele uken for 
de som ønsket det. Men musikken er sekundær for alle de som kommer fra fjern og 
nær for å leke seg i de allsidige mulighetene naturen på Voss har å by på.

Tekst: Trude Bang. Bakgrunnsfoto: Jan Richard Hansen
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Prøve VM i acro
Under Ekstremsportveko i år var det 
prøve VM for acro pg og hg. For hg var det 
tre utenlandske og to norske piloter som 
deltok. Det var jevnt mellom alle pilotene 
og gode runder for alle. Johnny Nilsen 
vant denne omgangen og det blir spen-
nende å se hvilket program de norske  
pilotene velger å fly under acro VM på 
Voss neste år. Norske konkurransepiloter 
og hg-miljøet generelt har uttrykt ønske 
om at utenlandske piloter skal komme 
å fly i Norge. Da bør vel norske piloter 
komme å fly sammen med dem? Her 
kunne f. eks landslagpilotene kommet 
for å fly sammen med de utenlandske  
pilotene når acro-omgangene var ferdige. 
Fra landslaget var det kun Dag Ring som 

hadde tatt turen til Voss i år. Det var 
heller ikke så mange hg friflygere på Veko 
i år, enda det var forhold for distanse-
flyving de fleste dagene og til kontrast 
drittvær på Østlandet samme periode. 
Forstå det den som kan! Her var paragli-
dere mye bedre representert og hadde 
stor deltagelse i acrokonkurransen, og 
10 som deltok i distansekonkurransen. 
Norgesmester i pg-acro ble i år som i fjor 
Pål Hammar Rognøy, med henholdsvis 
Ove Tillung og Ole Jørgen på andre og 
tredje plass. Pg-distansen vant Egil Fonn 

og hadde de to lengste turene på 60 km 
fra Voss til Vangsnes og 53 km fra Voss 
til Aurland. Bilder av turene ligger på 
hjemmesiden hans www.xcc.no

Luftig sightseeing
Jon Gjerde har hittil arrangert acro-
konkurransen for hg. Han tenker ikke å 
arrangere flere, men vil neste år konsen-
trere seg mer om opplegg for friflygere. 
Denne gangen ble noen hg-piloter med til 
Aurland for å fly. Blant annet legendariske 
Dennis Pagen, den sveitsiske acro dom-

meren Fred og konkurransedeltaker Tino, 
som alle var storfornøyd med den vakre 
vestlandsnaturen og flotte flyforhold. 
Sat-teamet på pg-siden med blant  
annet brødrene Rodriguez dro også til 
Aurlandsvangen, men fikk dessverre ikke 
flydd den aktuelle dagen. Derimot hoppet 
og klatret de rundt i fjellet og hadde det 
vel så artig med det.
                 

Flåtelanding og andre 

utfordringer
Den første til å lande en hangglider på 

Jon lander på flåten. Foto: Trude Bang
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Instruktør-
seminarer  
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 instruk-

tørlisens 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 Riks-

senteret 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 klub-

ben og han melder sine instruktører på 

seminaret!

Faglig innhold
Seminaret dekker både hang og parag-

liding-instruktører. Programmet vil bli 

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.

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 fag-

sjefen 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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flåten på Vangsvannet under Veko, var 
Robin Strid FIP i 2004. Året etter landet 
Jon Gjerde på flåten. I år gjorde Jon 
samme innflyvingsmanøvren som under 
flåtelandingen 2005, men hadde en artig 
variant under steilingen der han hang 
som filledukke Anna under bottombaren. 
Kroppen svingte seg foran bøylen og  
piloten landet på ræven. Det så noe ukom-
fortabelt ut, men shit heller! Han landet jo 
på flåten! Skal Jon stå alene med æren 
eller tør noen å ta utfordringen og prøve å 
lande på flåten til neste år? Det ville vært 
kult å ha oppvisninger som f. eks speed-
gliding og flåtelanding. Eventuelt spot-
landing på festivalområdet. Dette er noe 
de fleste friflygere kan delta på og ikke 
minst hadde vi fått vist frem hangglid-
ing som en sport for flere. Hva med dere  
tandempiloter, noen av dere burde komme 
til Veko og gi vanlige dødelige en sjanse 
til å få kjenne den herlige følelsen av å 
ligge i fritt svev under en hangglider. Da 
har dere samtidig mulighet til å få dekket 
inn både festivalpass, kost, losji og alle 
loggepilsene. Hanggliding trenger å pro-
moteres bedre for å rekruttere nye piloter. 
NRK har daglige sendinger fra Ekstrem-

sportveko og alle deltagende sporter blir 
vist på Norges rikskanal. Veko er en knall 
mulighet for å vise at hangliding er kult 
og Voss har ikke minst gode muligheter 
for flott og variert flyging. Flest mulig hg-
piloter oppfordres til å delta på Ekstrem-
sportveko 2008.

Flåtelanding under PG acrokonkurransen. Foto: Eli Østevold Fjose

Nødskjerm er godt å ha. Foto: Eli Østevold Fjose
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Loggboken viser at Vågå har hatt noen gode muligheter i sommer, omenn marginale. 

Piloter har flydd på ren trass, mellom byger og bølger og sklidd ned i bustete 

forhold på Sørem. Og etterpå en skikkelig velsmakende loggepils. Nesten hele 

Øst-Norge har regnet bort i sommer, og årets NM i hanggliding regnet bort ved 

første forsøk.

Konkurransekomiteen stod som arrangør  

for årets første NM. Værgudene var tydeligvis 

ikke fornøyde med valg av uken tidlig i juli 

og regnet plasket ned i strie strømmer. 

Av seks konkurransedager ble det gjen-

nomført null gyldige omganger. Altså intet 

gyldig mesterskap, men den globale opp-

varmingen skulle slettes ikke sette en 

stopper for mesterskapet. HG-piloter er 

en seig rase og en norgesmester for 2007 

skulle kåres. Jetta-klubben var sporty og 

tok på seg oppdraget med å arrangere NM 

nr 2. Dette ble gjennomført med 3 gyldige 

omganger og dermed godkjent.

Les om hva noen av konkurransedeltakerne 

mener om bl.a. flyforhold, konkurrenter og 

beste utenomsportslige prestasjoner. 

Nils Aage Henden fra Jetta 
Luftsportsklubb (1. plass)
Flyforholdene: Svært vanskelige forhold 

både for arrangør og deltakere. Fikk tre 

omganger av ni!

Morsomste ved konkurransen: 120 

km trekant med veldig bra flyging av 

mange, ikke bare av dei som kom i mål.

Beste utenomsportslige hendelsen: Vaffler 

med rømme og jordbær på Rauberstulen.

NMs beste kommentar: ”Eldste bukken 

har hardaste hornet”.

Beskriv NM: Kjedelig - vakkert – vått.

Verste konkurrent: Meg selv. Motivasjon.

Kommentar: Om noen skulle bli nr. 2, 

så måtte det bli Olav, Han har jo såååå 

mange tredjeplasser. HE-HE.

Kjell Keogh (Speidern) 
fra Bergen hg- og pg-klubb 
og Voss hg- og pg-klubb (4. 
plass)
Fornøyd med 4. plass: Ja, skikkelig 

opptur.

NM med tre ord: Fantastisk moro 

- lærerikt - sosialt.

NMs beste kommentar: “Hvis ikke 

denne omgangen blir gyldig så flyr 

jeg aldri mer i NM”, sagt av Olav 

Opsanger.

Morsomste ved konkurransen: Gled 

fra Sjoa til Vågå uten å sirkle, sklitur 

på 25 km.

Verste konkurrent: Alle er mine verste 

konkurrenter, men Arnt Opsanger er 

gøyest å slå. Hvis han kommer først i 

mål, viser han meg alltid sin bleike rumpe.

Stefan Hobbesland fra Sirdal 
Luftsportsklubb (11. plass)
Flyforholdene: Litt opp og ned. Dårlige 

startforhold, men fint i luften.

Morsomste ved konkurransen: Kom 

nesten i mål på en oppgave.

Verste konkurrent: Meg selv, er for 

utålmodig.

Hvorfor delta i NM: Lærer mye, gøy å fly 

med flinke folk.

Antall ganger deltatt i NM: 2

Leif Schultheiss fra Lier 
hanggliderklubb (16. plass)
Beskriv NM: Sidevind - dårlig termikk 

- fine landinger.

Egen innsats: Ikke fornøyd (fikk bare flydd 

Tekst: Tine Krag

2 dager pga mangel på oppraisere).

Antall ganger deltatt i NM: 1. gang!

Hvorfor delta i NM: For å sjekke nivået 

mitt.

Kuleste utenomsportslige hendelsen: 

Spektakulær venting.

Arne Mo fra Jetta 
Luftsportsklubb (22. plass)
Din egen innsats i NM: Uflaks.

Flyforholdene: Uflaks.

NMs beste kommentar: Uflaks.

Beskriv NM: Uflaks.

OPPGAVER:
19.7.: task 1: 47,7 km,

 att og fram i Bøverdalen, ingen i mål

20.7.: task 2: 79 km, 

Vole - Kvam - Vågå bru - Vole, 7 i mål

21.7.: task 3: 112,8 km, 

Vole - Salknappen - Dovre - Frya - Vole, 

5 i mål

Resultater på side 29.

NM… og så en gang til NM
Nr. 3 2007
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Foto: Wojciech Ulatowski

Flyging i Oludeniz Tyrkia. Foto: Wojciech Ulatowski >

Anders og Børge Over saltfjellet. Foto: Pål Tore Sveen >

Jone Førland flyr hang på Reve. Foto: Paal Wiik

Foto: Terje Andersen >

Pilot Vinje over bilferja Petter Dass. Foto: Halvor Hilmersen

Geir Wegger starter på Milslukeren. Foto: Paal Wiik
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Galleriet

Det brasilianske solteamet deltar i Acroaria i Italia. Foto: Eli Fjose
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Originaltekst: Bill Belcourt. Oversatt av: Stein Smaaland

Paragliding er farlig! Dermed er det sagt. 
Nå, når jeg har sagt det, og hvis alle dere 
andre også sier det, så kan vi fjerne alle 
ulykkesrapportene fra magasinene, slette 
sikkerhets- og hendelsesseksjonene fra 
de offentlige paraglider-fora, og sette en 
stopper for annenhånds, selvgod synsing 
om andres ulykker. Jeg vil ikke lese om 
dem. Jeg vil ikke høre om dem. Og jeg får 
ingenting igjen for å snakke om dem. Jeg 
har alltid sagt at å fly paraglider er som å 
spille russisk rulett. Men med noe bedre 
odds.

Russisk rulett
Jeg undres når jeg hører noen si: ”Vi fløy 
sammen langs fjellsiden (dette er én kule 
i trommelmagasinet), og denne ene karen, 
han fløy som en gærning (så denne karen 
hadde to kuler i magasinet)… Idiot! Han 
brydde seg ikke om sikkerheten i det hele 
tatt!”

Dette er en ganske interessant logikk, hvis 
du tar deg tid til å reflektere litt over det. Én 
kule er trygt. To kuler er helt sprøtt.

Dersom man gjør en tilstrekkelig stor feil 
mens man bedriver noe seriøst, så blir 
man skadet. Punktum. Ja, paragliding er 
seriøst, og vi gjør alle feil. Det å reflektere 
over de forskjellige tingene som kan gå feil, 
vil gjøre deg til en sikrere pilot. Sier noen. 
Men det bidrar ikke til å gjøre flyingen til en 
større fornøyelse. Det setter deg derimot i 

en tilstand av konstant frykt når du skal ut 
å fly. Det å alltid være redd er ingen måte å 
fly en paraglider. Og hvis du flyr redd eller 
urolig ofte nok, ønsker du etter hvert ikke 
å fly mer.

Hvordan yte vårt beste?
Jeg mener bestemt at for mye frykt under-
minerer vår evne til å yte vårt beste, noe 
som øker risikoen for uhell. Hvordan skal 
du forvente å kunne yte ditt beste, når du 
er skvetten og urolig etter å ha analysert 
alle mulige ulykker for å være sikker på at 
du selv ikke skal gjøre de samme feilene?

Det å fly paraglider krever ditt beste. Og 
ditt beste yter du når du er avslappet. Ditt 
beste er også din tro på din kunnskap og 
de evner du har, og din tillit til at du kan 
håndtere det som skjer i livet – også mens 
du flyr paraglider. Ditt beste omfatter en 
erkjennelse av at du ikke kan vite og kon-
trollere alt, og luftens mystikk er det som 
definerer denne sporten, og som gjør den 
så viktig for deg. Ditt beste er rett og slett 
å reagere på det som er. Ikke på det som 
kunne ha vært, ikke på det du har lest om, 
og ikke på de frykter du har samlet opp 
via et konstant bombardement av ting 
som kan gå galt. Dine beste reaksjoner 
er også kjent som ”nå’et” eller som ”øye-
blikket”. Forbli der, i øyeblikket, og kom 
ikke ut igjen før du har glemt alt. Ditt beste 
er å vite at du kan skade deg, og likevel 
fremdeles mestre å føle glede.

Hva skremmer oss?
Og, uansett, hvordan i granskauen kom 
vi hit? Hvordan ble vi sånn? Jeg skulle 
gjerne skylde på Bush-administrasjonen, 
liksom alle andre på planeten vår, men 
dette startet lenge før de dukket opp. USA 
er, blant flere, deriblant Norge (o.anm.), en 
nasjon av feiginger, og heller ikke vår nas-
jonale flyorganisasjon kan endre denne 
programmeringen. Vi er redde for alt her 
i USA. Vi har de fleste jokerne, men vi er 
redde for at andre også skal få en. Vi har 
flest våpen, for vi tror at noen kommer for 
å ta oss. Vi har gigantiske hauger av ting, 
men vi er redde for at noen skal stjele noe 
av det. Vi er redde for å bli skadet. Vi er 
redde for at hvis noen andre blir skadet, 
vil de saksøke oss for det.

Vi er så redde for å dø, at vi regulerer alt 
det som gjør livet gøy å leve. Vi undrer oss 
over hvorfor vi som har alt, likevel ikke er 
lykkelige. Vi har virkelig alt, og ofte for mye 
av alt, inklusive frykt. Foruten våpen og 
saksøking er vel denne redselsopplistingen 
minst like aktuell for Norge (o.anm.).

Hva med PG?
Hvordan relaterer disse ganske all-
menngyldige betraktningene seg til vår 
relativt nyklekkede sport? Jeg er glad du 
spurte. Relativt til paragliding så ergrer vi 
oss over hvor liten sporten er i USA, og i 
Norge (o.anm.), og hvor vanskelig det er 
å få den til å vokse, samtidig som vi fyller 

Etter noen spektakulære opplevelser denne våren med etterfølgende offentlig synsing 
sendte Termikk&Rotor’s Tonny Karlsen meg en Cross Country-artikkel (Belcourt 2007). 
På forespørsel ønsket både forfatter Bill Belcourt og redaktør Bob Drury lykke til med å 
tilpasse artikkelen for det norske PG-markedet. Jeg tror at refleksjonene er aktuelle for 
vår løpende debatt om flysikkerhet versus flyglede.

Asymmetrisk - ulykker, 
løgner og statistikk
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magasin etter magasin med hendelses-
rapporter og analyser. Jeg kan vanskelig 
se for meg fagmagasinene Motorsport, 
Dykking eller Klatring dukke opp på 
dørstokken min med rapporter om alle de 
fryktelige tingene som kan skje med meg 
hvis jeg deltok i en av disse spennende 
sportene. Og tilsvarende med web-sidene 
- motorsport.no, dykking.no, klatring.no.

Hva om du fikk et graviditetsmagasin i 
posten som i hvert nummer rapporterte 
om menneskelige grusomheter, slik at du 
skulle være velinformert om risikoen ved 
å reprodusere? Hvordan i huleste skal vi 
få flere opp i luften hvis vi skremmer de 
nysgjerrige vekk ved deres første møte 
med sporten? Hvis du er interessert i å 
begynne med paragliding, bare hent frem 
en publikasjon med dybdeanalyser av den 
siste hendelsen, eller les om den siste 
nedslaktningen på paraglidingforum.com, 
eller PG-Forum eller Skyforum (o.anm.). 
Du vil skrikende rømme til en annen ek-
stremsport, en som ikke paraderer sine 
skader i første rekke.

Skateboarding og ski har flust med kras-
jer, uten å bli besatt av dem. De fokuserer 
på aktiviteten, langt mer enn på de mulige 

konsekvensene. Vi lar vår besettelse med 
ulykker stjele sjelen til det vi bedriver, noe 
som gjør det umulig for oss å åpenbare 
skjønnheten i sporten vår for andre, og til 
og med for oss selv.

Alt som er så spennende for sansene og 
så kraftfullt og uforklarlig som flying, har 
en iboende risiko. Så, la oss alle innrømme 
det, og bli ferdige med det. Paragliding er 
farlig. Og vi flyr likevel.

Oversetters etterord
Som oversetter blir man lett tatt til inntekt 
for originalforfatterens meninger. I dette 
tilfellet passer dette ganske bra. Med en 
liten justering. Jeg er positiv til informasjon 
om hendelser og ulykker innen ekstrem-
sporter såfremt disse presenteres saklig 
og objektivt, slik at leserne får anledning 
til å forstå hva som gikk galt, og gjerne 
også hvorfor, og dermed selv får en rimelig  
mulighet til å lære av det (Smaaland 
2001).

Den psykologiske faren ved å ta til seg for 
mye informasjon om hva som kan gå galt, 
som Belcourt er så opptatt av, kan ikke 
understrekes nok. Likevel, i dagens åpne 
og teknologiske informasjonssamfunn må 

Stein Smaaland på Solfjellstua. Foto: Trond Arvid Røsvik

det nok være opp til den enkelte pilot å 
studere hendelsesrapporter, logger og 
ulykkesvideoer i en utstrekning som ikke 
forstyrrer pilotens flyglede for mye. Fly-
gleden er jo tross alt roten til at vi bedriver 
denne fascinerende sporten.

Bill Belcourt er en av USA’s mest erfarne 
piloter. Han har flydd siden 1990, har vært 
medlem av USA’s nasjonale team siden 
1997, og var USA mester i 2005. Bill arbeider 
som FoU-konsulent for den amerikanske 
klatreutstyrsprodusenten Black Diamond.

Stein Smaaland gikk videre fra dykking til 
paragliding i 2005, og jobber som kvalitets-
rådgiver i SYS gruppen, fagredaktør for 
månedsmagasinet Logistikk&Ledelse, og 
skriver en doktoravhandling om mellom-
menneskelig kommunikasjon ved filos-
ofisk institutt på Blindern.

Referanser
•Belcourt, 2007, ’Asymmetric, Accidents, 
Damned lies and Statistics’, Cross Country, 
Ed.111, May/June

• Smaaland, 2001, Læring, Logistikk & 
Ledelse-særtrykk
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Historie
Helt tilbake til 1981 da noen ildsjeler start-
et Hadsel Hanggliderklubb (HHK) har det 
vært fløyet i Vesterålen. Det ble noen år 
med tung og lang bør opp på fjellet og 
skliturer ned, for datidens hg-piloter, men 
etter hvert ble dessverre klubben lagt 
brakk. Bare sporadisk fikk de forlokkende 
heiene i Vesterålen besøk av kvinner og 
menn, som gikk opp og fløy ned. Om lag 
20 år etter at det stilnet av i HHK, ble det 
igjen organisert flyaktivitet i fjellene i Vest-
erålen. Det var til å begynne med aktive 
piloter i Harstadklubben som begynte å 
ta naturen vår i bruk, både til kursing og 
klubbturer. Slik aktivitet går heldigvis ikke 
upåaktet hen, og i 2005 ble det for første 
gang arrangert kurs for ei lita, men mo-
tivert gruppe Vesterålinger. Dette ble et 
meget vellykket kurs og Vesterålen fikk 
nye ivrige piloter, og disse ble spiren til 
dagens VHPK. Klubben vår ble unnfanget 
årsskiftet 2005-2006, og på forsom-
meren 2006 var vi formelt operative. Fra 
den spede unnfangelsen hvor om lag 10 
ildsjeler dro i gang, og til nå hvor vi teller 
midt på 20-tallet, må rekrutteringen sies å 
ha vært god. Av disse noen og tjue, så er 
langt over halvparten aktive piloter.

Vesterålen hang- og 
paragliderklubb

Storheia
Det meste av praktisk kursing har til nå 
vært lokalisert til fjellene i Hadsel kom-
mune. Vi har ved et par anledninger leid 
ei stor og fin hytte av Røde Kors, og siden 
denne ligger like ved både skolebakke og 

takeoff for høydeturene har det gitt fin ef-
fektivitet i kursingen. En god anledning til 
å besøke oss, er den tida vi aktivt bruker 
dette området. Ved kursing har klubben 
fått lov til å benytte veien til toppen. Dette 
er nøkkelen til mange smidige kurs og ikke 
minst 190 turer de 10 dagene det var kurs 

Tekst: Johann Normann, Svein Torgersen og 

Fred-Arne Fredriksen

sist. Storheia var da på topp 10 listen nas-
jonalt i loggboka for begge startene der. 
Det ble arrangert hjelpeinstruktørkurs for 5 
piloter, tandemkurs, utsjekkskurs for PP3, 
en pilot fikk fornyet sin PP2, og sist, men 

ikke minst ble det fløyet 10 
tandemturer. Yngste elev 
denne uka var 15 år mens 
den eldste var 67. 

En morsom sak fra denne 
uka med kurs var miljø-
profilen. Ved nordlig vin-
dretninger blir landing på 
feil side av Hadseløya og 
man må kjøre lang hen-
tetjeneste for hver tur. 
Elever og piloter som 
fløy startet med å haike 
tilbake da dette både gikk 
raskere og kostet mindre, 

ikke minst utslippsmessig. Dette fikk loka-
lavisen med seg og vi fikk hyggelig omtale. 
Vi trakk avslutningsvis en tandemtur blant 
hyggelige sommerbilister som tok på 
haikende med stor sekk. Selv instruktøren 
måtte fly ned og prøve dette og alle kom 
tilbake på rekordtid.

Nok en heldig tandempassasjer er klar for å oppleve Vesterålen på sitt beste. Foto: Fred-Arne Fredriksen

VHPK-erens stolte tilholdssted er ei vakker øygruppe nord for Lofoten, Vesterålens 
mange øyer byr på mye spennende natur med alt fra stooore gress og lyngkledde heier til 
ville og forrevne fjellrekker. Vår arktiske og kystnære beliggenhet gir oss behagelig lav 
tregrense, og laminære fine kystheng. På en god sommerdag kan til og med termikken 
ta oss med fra øy til øy, ja til og med på iskald vinterdag kan sjøtermikken lokke på en 
sugen pilot.

Foto: Fred-Arne Fredrikesen 
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Klubben vår

Flysteder
Klubben er beriket med å ha hele Vesterålen 
som tumleplass, og som nevnt er det utro-
lig fin og variert natur å fly fra og over. Det 
er mange store fine heier med plass til flere 
vinger utlagt enn vi har medlemmer. De 
som flyr her kan fly over 
alt fra fine gresskledde 
heier til ville og forrevne 
tinder på samme turen. I 
Andøy har vi Ramnan og 
Bjørnskinnfjellet, i Sort-
land har vi Strandheia, 
Galten og Durmålskollen, 
i Øksnes har vi Myrtin-
den og Nyksund, i Bø har 
vi Veten og Nykvåg og 
i Hadsel har vi Varheia, 
Storheia og Fleinneskol-
len. Vi vil også nevne 
Hinnøya spesielt siden 
distanserekordene i re-
gionen er fløyet her. Vi anbefaler å se på 
våre hjemmesider www.vhpk.com for mer 
info. Vi oppdaterer regelmessig våre flyst-
eder på loggboka, der dere finner et man-
gfold av starter for enhver smak.

Kommer du?

Faktaboks

Klubbnavn  Vesterålen Hang og 
paraglider klubb (VHPK)

Etablert 29. April 2006 

Geografisk område  
Vesterålskommunene, Andøy, Bø, 

Hadsel, Sortland og Øksnes.

Antall medlemmer 24
Antall aktive (flyr mer enn 10 t. per år) 13

Menn 23
Kvinner 1

Lokale flysteder (navn, moh, vindretn.)

 
Storheia, 504moh, S-SØ-NV-N

Varheia , 312moh. S-NV
Fleineskollen, 382moh, SV-N

Nykvåg,  500moh, SV-NØ
Veten, 467moh, 360 grader
Myrtinden, 150moh, SØ-SV

Nyksund, 30moh, NV-SØ
Durmålskollen, 298moh, S-NØ

Galten, 490moh, SØ-V
Strandheia, 396moh, SV-NV

Ramnan, 400moh, SØ, må ses
Bjørnskinnsfjellet, 635moh, S-SV

Hjemmeside  http://www.vhpk.com

Leder  Svein Torgersen

Som beskrevet er det mange gode argu-
menter for å besøke oss da de aerodyna-
miske lovene fungerer aldeles perfekt her, 
og som bonus får du et fantastisk skue.

Vesterålen sender stafettpinnen videre til 
Narvik Hang- og Paragliderklubb. Tar dere 
utfordringen?

Alf i farta fra Fleineskollen, kan det bli bedre? Foto: Fred-Arne Fredrikesen 

På distansetur fra Sigerfjord på Hinnøya til Ånes på Andøya (47 km). Foto: Egil Fonn
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For tredje gang har jeg gleden av å ha med 

Nils Dalen fra Valdres Hanggliderklubb. Nils 

er faktisk Nordens eldste hanggliderpilot, 

og holder seg ung og sprek takket være 

en aktiv livsstil, et sunt kosthold og sikkert 

også en bra porsjon flaks. Det er ikke alle 

forunt å oppnå hans alder. Nils fyller nemlig 

80 år 1. juledag. Den andre som var med 

var Ola Fougner Skaansar fra Lillehammer 

som er 19 år og er en av mine elever fra 

kurset 2005-06. Og med meg selv på 46, 

var vi faktisk 3 generasjoner på guttetur. 

Tidspunktet for turen var nøye planlagt. 

Etter å ha vært i Østerrike den siste uka 

av august tre år på rad ville vi prøve oss 

da forholdene statistisk sett er mye bedre. 

Turen falt sammen med prøve EM på 

Emberger Alm og World Masters i Køssen 

for 50+ - trodde vi.

Non stop
Da vi kjørte nedover Tyskland i fjor høstet 

vi et nyttig tips. Siden ”Valdresekspressen” 

(Mersedesen til Gjermund) ikke gjorde 

særlig over 110, fant vi ut at for å komme 

fram innen rimelig tid måtte vi nærmest 

slutte å stoppe. Ved å bruke denne teknikken 

i år også satte vi ny pers, og var i Køssen 

allerede kl. 8 på kvelden mens det enda 

var lyst og fint. Etter innsjekking på Pension 

Oberbach som ligger like inntil heisen, bar 

det av sted til campingen hvor vi spiste ste-

dets spesialitet, den berømte Spareribs. 

Tre generasjoner 
HG-piloter på Østerriketur

Dette er ribbe av en smågris som er krydret 

med over 20 forskjellige krydder, og som 

langt overgår selveste juleribba. Det var 

deilig å være fremme.

Køssen - Fliegermekka
For de som ikke kjenner Køssen er det 

ofte betegnet som hangglidingens Mekka, 

som alle hanggliderpiloter er forpliktet 

til å besøke minst en gang i livet. Etter 

sigende var det her Sepp Himberger så 

den første hangglideren som fløy i Europa 

tidlig på 70-tallet. Den gangen fløy de med 

ski og fulgte alpinbakken nedover som en 

murstein. Heldigvis ble dette populært, og 

sporten slo om seg. Zepp flyr ikke lenger 

selv, men er leder av den Østerrikske hang-

gliderseksjonen og er innehaver av Flieger-

bar som ligger ved landinga.  Det er gondol 

til toppen som koster 11 Euro, det samme 

som vi ga for 24 halvlitere på tilbud. Da er 

det bare å velge som Ole Brumm: Ja, takk, 

begge deler.

Litt uheldig
Det som skjedde første dagen var at Ola 

fikk høy nese i starten og vingen krenger 

kraftig. Selv om det er stupstart var han 

Tekst: Bjørn Nyfløtt

sjanseløs, og saaakte 

men sikkert krasjer han 

rett utenfor starten og 

brekker to vingerør pluss 

kjøl. Ola er heldigvis like 

hel, men står nå uten vinge 

og må ta heisen ned. Nils 

og jeg velger i stedet å 

starte på N-vindstarten i 

alpinbakken. Dette er en 

noe flat start, men både 

gamlingen og jeg løper 

som guder og kommer oss 

fint ut. Etter en fin tur - dog 

med noe bismak lander 

jeg ved Fliegerbar. Allerede før jeg rekker å 

komme ut av selen står som vanlig Nils der 

med videokameraet i den ene hånda og 

en kald halvliter i den andre. Det er deilig 

å fly i Østerrike! Etter også å ha inntatt en 

fliegersteak er den gode stemningen igjen 

på plass.

Fronten ned
Neste dag brukte Ola på internett og fant 

flere aktuelle vinger på sidene til DHV- 

Deutscher  Hangegleiterverband. Etter at 

Nils og jeg hadde flydd avtalte vi et møte 

med en østerriker som hadde en billig XS 

til salgs. Siden vi hadde planlagt en tur til 

Emberger Alm, passa det i grunnen bra og 

gjøre en avstikker og se på vingen på ve-

gen dit. Vi tasta inn adressa i den nyerverva 

GPS’en, og turen ble beregnet til 3 timer. 

Ola og jeg dro på kvelden kl. 6, og ankom 

den gitte adressen i halvmørket kl. 10. Her 

traff vi selgeren, og dro straks ut til forel-

drenes villa hvor vingen lå. Hans mor kunne 

stolt fortelle at sønnen fløy Atos, og jobba 

som tekniker på Eurofighter. Under lysene 

fra to biler slo vi opp vingen i stappmørket, 

og kunne konstatere at det var en ICARO-

Lørdag 16. juni var vi tre 
norske hanggliderpiloter fra 
Sportwing og Valdres HGK 
som dro med Kielferga fra 
Oslo for å ha ei ukes flyving 
i Østerrike. Ganske morro. 

Opprigging på Unterberghorm i Køssen. Foto: Bjørn Nyfløtt
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produsert XS som kunne være nesten like 

gammel som Ola selv. Vingen og spesielt 

seilet var i forbløffende god stand, og vingen 

ble kjøpt for 300 Euro, ca 2500 kr. 

Emberger Alm
Neste dag kommer vi til Emberger Alm i 

Greifenburg som går for å være ett av Eu-

ropas beste flysteder. Drautal, som dalen 

heter ligger godt skjermet av fjellene rundt, 

og har ofte et bedre vær enn ellers i landet. 

Stedet har derfor vokst i popularitet, og er 

nå godt tilrettelagt med campingplass, 

leiligheter, restaurant og badeplass like 

ved landinga. Den beste startplassen ble 

lagd for ikke mange år siden. Det er plass 

til veldig mange vinger på den flate fine 

riggeplassen som ligger mellom vegen og 

startrampa. Også her er det bygd en liten 

restaurant. Selv om det er prøve EM får vi 

plass i taxi opp til start. Deltakerne er for 

lengst på plass, og vi ser noen tar loop 

etter loop over starten. Det er tidligere 3x 

verdensmester og 4 x europamester Man-

fred Ruhmer som leker seg i sin Swift light 

- halvt seilfly, men dog hangglider. Etter 

opprigging var nok ikke jeg særlig mindre 

spent enn Ola på hvordan hans nye vinge 

ville være å fly. Ola tar en kjempegod start 

og skrur seg rett til værs. Jeg tror jeg letna 

flere kilo da jeg så det, før jeg også flyr 

ut. Jeg skrur meg til 2400 moh, men gir 

meg der fordi jeg oppdager at det er flere 

nimbuser i anmarsj. En 

annen kar vinker til meg, 

og vi flyr ned. Best å være 

forsiktig, nimbusene her 

kommer langt fortere og 

er sintere enn hjemme. 

Det tar tid å komme ned, 

men etter en halv time i 

lufta er jeg nede. Ola kom-

mer snart etter, og kan 

fortelle at denne vingen 

faktisk er bedre enn den 

utflydde Xtraliten. Vi tref-

fer også noen av pilotene 

fra det norske landslaget 

før kvelden kommer. Dagens konkurranse 

hadde blitt avbrutt pga. nimbuser. Ved 

Lienz ca. 3 mil unna hadde pilotene blitt 

tvunget ned pga. hagel og torden. Vi kon-

staterte at Bjørn Joakimsen lå som beste 

nordmann på en imponerende 23. plass. 

Stå på Bjørn!

Egne løsninger
En dag traff vi Tomas 

Pellicci, en trivelig kar 

som tok seg tid til å for-

stå min haltende tysk. 

Han kunne fortelle at han 

hadde sitt eget lille hang-

gliderveksted, og levde av 

å bygge hangglidere. Etter 

bilen hans å dømme levde 

han imidlertid ikke særlig 

godt. Han bygde mest 

Discuser på lisens, men 

bygde også fortsatt sine 

egne vinger av merket Ikarus.  Hans vinge 

var forsynt med en snor også på venstre 

side for å trekke ned flaps. Flapsen var 

festet til spilene, og inn mot kjølen. Denne 

ga økt løft på liten fart slik at vingen ble 

bygd mindre, og kunne også brukes som 

brems. En annen genial innretning var 

monteringen av den knekte kjølen. I stedet 

for å sette kjølen oppi bakre del av kjølen, 

var det et skrått hull under på kjølen og 

en endepropp inni som endestykket hvilte 

mot. Dermed fikk kjølens endestykke en 

stødig montering i kjølen. Jeg håper vi 

får se disse løsningene også på andre 

vinger.

Litt flax skal man ha
Flyforholdene ble nå dårligere. Overut-

vikling og mulig torden gjorde at konkur-

ransen ble avlyst de to kommende dagene, 

og vi flyr tidlig på disse dagene. Siste da-

gen står Ola og jeg igjen på start med 9 

andre piloter mens regnet bøtter ned. Til 

slutt bestiller vi taxi ned. Drosjesjåføren 

venter tålmodig på at vi pakker ned, og 

gjør etterpå en avstikker til ”Almgasthof 

Fichtenheim” ovenfor starten. Det var 

Ola inn for landing fra Emberger Alm. Foto: Bjørn Nyfløtt

Tre fornøyde HG piloter
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her oppe de startet før den nye starten 

ble bygd, og hvor Webcameraet står i 

dag. Det viser seg at sjåførens mor er 

kokke her, og han selv ikler seg kelnerr-

ollen for noen gjester en liten stund. Vi 

blir påspandert pils mens vi venter. Været 

lysner nå raskt opp, og til våres frustras-

jon ser vi at de andre nå har kommet 

seg ut og skrur seg til værs. Det første vi 

ser når vi kommer ned til landinga er en 

som har landet i maisåkeren. En annen

har tatt oppreiser, og vi får høre hvor heldige

vi var som ikke fl øy. Det hadde ikke vært 

noe stas å fl y i det hele tatt, med turbu-

lens, skiftende vindretninger og til og med 

hadde det vært tungt å komme seg ned. 

Vi returnerte nå tilbake til Køssen hvor Nils 

hadde tilbrakt noen dager og slappet av. 

Siste dag
Neste dag er søndag, vår siste dag. Har 

sjelden sett så mange HGer på Unter-

berghorn. Det er fl ere Atoser, og bl.a. 

blomsterhandler og distansespesialist 

Toni Raumauf fra Køssen er der. Med sin 

Atos av siste modell starter han før klokka 

er 12, og skrur seg til værs midt mellom 

PGene som bare henger der og er full-

stendig parkerte. En ny distansetur er i 

anmarsj. Litt slappe forhold gjør at Ola 

og jeg trøkker bort verdifull tid. Lovnader 

om bedre forhold senere viser seg ikke å 

slå til. Omsider står Ola klar til start der 

han kræsja for noen dager siden. Han gjør 

som normalt en nydelig start, og er over 

den psykiske kneika han fi kk på denne 

starten.  

Oppsummering
Oppsummert ble det 6 av 7 mulige fl yd-

ager. Og når man tenker på at vi kunne 

være glade for den dagen vi ikke fl øy, blir 

det maksimal uttelling. Forholdene kunne 

vært sprekere, men turene var veldig fi ne 

for det, og loggboka fi kk litt over 5 timer. 

Sepp kunne fortelle at Worldmasters 50+ 

var blitt avlyst pga. for lite påmeldinger 

– dessuten var det i juli. For den som drar 

til Østerrike for å fl y kan det være greit å 

vite at berømte Køssen ikke er stedet med 

best fl yforhold i Østerrike. Men mange 

velger å dra nettopp hit fordi alt er lagt så 

godt til rette her, og at det er slikt et ko-

selig og pent sted. Det kan ofte være mye 

PGer i lufta her (vi telte ca. 50), men det 

er utrolig nok sjelden noe stort problem 

fordi det er såpass mange bobler. Vi har 

ofte trøkka bort mye tid på starten, det er 

sjelden lurt å vente lenger når klokka har 

passert ett. Generelt er Østerrike et utrolig

deilig og vennlig land å fl y i, og det er 

mange fl otte startplasser i storslått natur. 

Vegetasjonen i landet er ikke grå og karrig, 

men grønn og frodig. Sterk vind oppstår 

som regel bare i forbindelse med nedbør 

eller eventuelt føn. Finvær gir lite vind, og 

termikken styrer da vinden. Flere steder 

er det lagt godt til rette med restauranter 

både oppe og nede, og med gondolbane 

eller taxi til toppen. Dersom noen er inter-

esserte i mer informasjon om fl yving i Øs-

terrike eller å slå følge en gang, ber jeg om 

at dere tar kontakt. Dette var så vellykket 

at det er helt sikkert at det blir fl ere turer.

Nå til dags flyr konkur-
ranse- og distansepiloter 
med seler fra store 
internasjonale produsenter. 
Slik har det ikke alltid vært.

Fri Flukt 
        for 10 og 
20 år siden

Tekst: Mikael Benjamin Ulstrup

Norsk Hangliding nr. 
5 1987 presenterer: 
Dokka Flight

“Norske hangglider-
piloter har vært 
“selvforsynt” med 
seler, sekker og votter 
I mange år, etter-
som Bjørn Elton har 
produsert disse nød-
vendighetene siden 
slutten av 70-tallet. 
Etter at han la ned 
produksjonen i fjor, 
har vi vært avhengig 
av utenlandske produsenter.”

“1. November 1987 fi kk Bjørn Elton en 
arvtager her til lands. Den, i hangglider-
kretser, ikke ukjente Walter Brandsegg 
investerte i produksjonsutstyr som er en se-
leprodusent verdig. Produksjonen av selen 
Flight Comfort er allerede I gang. [...] Mye 
av spenningen for Walter ligger i om VM-

laget som reiser til Australia
 i januar velger å fl y med Flight Comfort. To 
av pilotene har bestilt allerede.”

Albatross Airlines annonserer

“Gratulerer med Norges Cup, Werner 
– Med den vingen var det jo forventet!!!”
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Paragliding

Norgescup distanse

Plass Navn Poeng
1   Ronny Helgesen   1820 
2   Gunnar Sæbu   1748 
3   Bjørn Skarpås   1714 
4  Rolf Dale   1555 
5   Zoran Labovic   1547 
6   Arne Årsbog   1500 
7   Kjell-Harald Nesengmo  1469 
8   Thomas Skarpås   1397 
9   Egil Fonn   1361 
10  Kenneth Haugan  1154

Det ble pågrunn av dårlig vær, avholdt kun 
3 gyldige omganger av hele 18 mulige i 
Norgescupen i år. 

NM distanse

Plass Navn Poeng
1   Ronny Helgesen   3629 
2   Anders Baerheim  3609 
3   Rolf Dale  3143 
4  Bjørn Skarpås   2702 
5   Zoran Labovic   2578 
6   Arne Årsbog   2330   
7 Gunnar Sæbu 2132   
8 Egil Fonn   1900 
9   Thomas Skarpas  1759
10  Ole Jonny Rønneberg  1716

NM acro

Plass Navn Poeng
1   Pål Hammar Røgnøy 201,73 
2   Ove Tillung 192,07 
3   Ole Jørgen Løvland  183,02
4  Kjartan Andvik   174,40
5   Christian Hagen  172,92 
6   Erik Helgaset  162,81
7 Rolf Dale 160,78
8 Jostein Øysæd   149,15
9   Svein Harald Hansen  144,44
10  Kenneth Helgesen  144,14

Acro NM ble arrangert samtidig med Acro 
World Cup på Voss. Pål Rognøy kom i den 
konkurransen som beste nordmann på en 
13. plass.

Resultater  2007
Hangliding

NM distanse

Plass Navn Poeng
1  Nils Aage Henden  1233
2  Olav Opsanger  1208
3  Bjørn Joakimsen  1150
4  Kjell Keogh  1102
5  Øyvind Ellefsen  806
6  Johannes Moger  790
7  Jens Krotseng  766
8  Johnny Nilssen  604
9  Dag Ring  443
10  Arnfinn Markeng  409
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Lite rapporter på HG-siden denne som-
meren og bra er det. Noe underrappor-
tering er det nok, men i skrivende stund 
vet jeg heller ikke om noen alvorlige hen-
delser denne sommeren. 
Vi har en pilotmasse med mye erfaring 
som er i stand til å utøve sporten rela-
tivt sikkert. Likevel håper vi selvsagt at 
rekrutteringen vil ta seg opp. Det er grunn 
til bekymring når man hører piloter som 
kommer tilbake etter mange års fravær 
uttale: Jøss, det jo de samme folka som 
flyr nå som for 7 år siden. 

Nå er det høst og kurstid. Vi får håpe på 
mange nye ansikter til våren som har 
gjennomført et bra kurs, og er tilført de 
rette holdningene. 

Landet medvinds
Kategori: Uhell
Flyfase: Landing 
Flysted: Espesetra - Heidal 
Dato: 27.05.2007
Flybevis: SP5
Erfaring: 9 år, 352 turer, 227 timer
Personskade: Forslått venstre håndledd
Utstyr: Moderne konkurranseutstyr
Skader på utstyr: Brukket høyre oppreiser 
og ødelagt visir på hjelmen
Forhold: Dag med kraftig termikk og skif-
tende vindretninger nede i dalen.

Hendelsesforløp
Lå lavt over Kvam og fløy på termikk fra 
sagbruket i en lang stund og hadde god 
tid til å vurdere vindretning over tid, blant 
annet av flagg og røyk fra sagbruket. Var 
spesielt oppmerksom på dette fordi jeg 
forventet at det var skiftende vindret-
ning pga kraftig termikk. Når jeg fløy av 
rett før innflyging sjekket jeg vindretning 

Sikre sider HG

igjen og valgte firkant innflygingsmønster. 
På sidevindslegget før finalen var det noe 
rart som jeg ikke reagerte på, men det var 
antakelig motvind/sidevind fra venstre 
(fløy inn med høyresvinger). Kom inn på 
finalen, reiste meg opp og dro på fart for 
å komme raskt ned, men når jeg flatet ut 
ble ikke farten redusert og jeg skjønte at 
jeg var i medvind. Var da lavt men prøvde 
likevel å svinge for å få lande i sidevind i 
stedet for direkte medvind. Mistet det 
jeg hadde igjen av høyde og satt bøyle-
hjørne i jordet og nesen på vingen slo 
nedi og alt bråstoppet. Burde enten ha 
reagert tidligere og sving til sidevind etter 
sidevindslegget (det var et stort jorde og 
dette hadde vært mulig) eller tatt sjansen 
på å lande i medvinden. Mitt valg ble midt 
i mellom og ikke noen suksess. Vurderte 
vinden mens jeg rigget ned. Det var stort 
sett stabil vindretning, men med enkelte 
til dels kraftige perioder med sidevind  
eller side-/bakvind i forhold til innflygingen 
min. Det virker som om det var termikk som 
løsnet oppover dalsiden som skapte raske 
endringer i vindretningen

Årsak
For sen reaksjon eller feil reaksjon på 
situasjon med plutselig side-/bakvind 
under landing.

Kommentar
Her er det en erfaren pilot som bruker alle 
tilgjengelige indikatorer for å bedømme 
vindretningen. Likevel skifter forholdene så 
brått at han lander medvinds. Helt sikkert 
en hendelse som mange vil kjenne seg 
igjen i. 
Hvis man blir klar over situasjonen tidlig 
nok, kan det være mulig å endre innfly-
gingsretning, men likevel har man ingen 
garanti for at vindretningen holder seg til 
man har beina i bakken. 
Et godt alternativ på slike forhold er å finne 

Tekst: Arnfinn Markeng

et jorde hvor man kan lande hillside. Da er 
man ikke så utsatt for skiftende vindretning 
og styrke. Utskyvningen foregår tidligere, 
på høyere hastighet, og man følger bakken 
slik at man unngår å komme for høyt opp 
igjen. Faren ved hillsidelandinger er at 
man skyver for sent eller at man ikke har 
tilstrekkelig fart inn mot bakken. Da kan 
landingen bli skikkelig hard. Når man 
skal lære seg denne teknikken bør man 
begynne i rolige forhold mot slake mot-
bakker og gradvis øke vanskelighets-
graden etter hvert som man behersker det. 
Et godt tips er å lese om emnet i læreboka 
før man prøver seg.
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Ungdomsuka 2007 gikk av stabelen mandag 25. juni og varte til søndag 01. juli, da 

NM i hanggliding gjorde sitt inntog på rikssenteret for hanggliding og paraglid-

ing i Vågå. Dette ble den fjerde i rekken, siden den første samlingen i 2003. Om-

trent 25 unge piloter var på rikssenteret, og mange benyttet anledningen til å 

tilbringe hele uka der. 

Det som tilbys ungdom denne uka, i regi 

av HP/NLF, er en pris på 60 kr natta inkl. 

frokost og matpakke. En får også en 

gratis tur opp til start hver dag! Dette for 

å friste ungdommer som gjerne har litt 

trang økonomi til å komme, og for å være 

et knutepunkt der ungdom kan møtes. Der 

andre arrangement sørger for rekruttering 

til sporten, er ungdomsuka mer en viktig 

instans for å holde på de unge pilotene, 

noe som er veldig viktig siden mange har 

lett for å falle av lasset etter kurs.

Noe for både nybegynnere og 
erfarne
En del av de ungdommene som kommer til 

senteret under denne uka som holdes hver 

sommer i slutten av juni er relativt ferske 

PP2/SP2 piloter, men også mer erfarne 

ungdommer legger ferien sin til senteret, 

og fungerer som en fin ressurs for de litt 

mer uerfarne. Det legges vekt på at enhver 

skal fly i sitt eget tempo, og at det ikke skal 

være noe konkurransemiljø i den forstand 

at en føler press på å prestere, men heller 

utvikle seg som pilot. I år som i fjor har 

ungdomsuka vært arrangert samme uka 

som Ekstremsportveko på Voss, noe som 

nok førte til litt lavere besøkstall. 

Opplegget
Hver morgen var det frokost fra halv 9 til 

halv 10, deretter ble det holdt en briefing 

kvart på 10, der en gikk igjennom dagens 

vær og utsikter. Det ble også avholdt sam-

linger om kvelden der dagen ble dis-

kutert og spørsmål stilt. Her var det 

anledning til å vise frem dagens bilder 

og video. Det klaffet med flyvær hver 

dag i uka, unntatt torsdag da Bøver- 

dalen ble sjekket ut, men kansellert 

på grunn av for dårlig vind. Den dagen 

ble det klatring på det nye klatretårnet 

i Lom, en søyle på ca 4-5m i diameter, 

vel verdt å sjekke ut! Av aktiviteter 

utenom flyging var det også planlagt 

rafting denne uka, men det fikk vi 

dessverre ikke tid til.

Mange fine turer
De fleste ankom senteret på mandag, 

men noen av de ivrigste var allerede 

på plass fra fredag av. Helgen var fylt 

med mye dårlig vær og det ble lite med 

flyging. Da ble PG/HG filmer og den 

lokale pub’en redningen. Men så kom 

mandagen med fint flyvær, og vi dro opp til 

Vole og fikk flydd der. Vinden var startbar for 

både HG og PG, og alle fikk flydd. Resten 

av uka, unntatt på tirsdag og torsdagen ble 

det flyging fra Vole og Salknappen samt 

Blåhø for de litt mer erfarne. Onsdagen var 

en av de fineste dagene, der mange kom 

seg opp til skybas og fikk flydd fine turer. 

Tirsdagen var også en veldig bra dag da 

vi fløy fra Juvass, hvor mange fikk flotte 

flyturer. Vi avsluttet uka på lørdag der det 

ble arrangert felles grillmiddag, men der 

mange gikk til sengs tidlig grunnet fine ut-

sikter påtroppende dag.

Tekst & foto: Terje Ness Andersen

Suksess, igjen!
Hans Andersen hadde det faglige ans-

varet denne uka, men fikk god hjelp fra 

medpiloter som Erik Vermaas, som bidro 

med verdifull kunnskap og smittende fly-

glede. Daglig leder denne uka var under-

tegnende. Sett på været som har vært 

ellers i sommer, var vi heldig i år også, 

besøkstallet ble bedre enn ventet og det 

var god stemning gjennom hele uka, noe 

som gjorde årets ungdomsuke til en suk-

sess, igjen! 



32

Da var sommeren over oss med full  
tyngde, men dessverre har været ikke 
vært direkte samarbeidsvillig for de 
fleste av oss her sørpå. Noe som også 
viser igjen på antallet rapporter, det har 
så langt i sommer kommet meget få rap-
porter på hendelser. Mye skyldes nok 
som sagt været, men en hel del under-
rapportering er det nok.
Men noen piloter er flinke og sender inn 
rapporter jevnt og trutt, uten at de nød-
vendigvis oppfattes som dårlige piloter 
av den grunn. Så send inn, på små feil du 
har gjort, eller ting du har sett... eller opp-
fordre kompiser, dersom du veit de har 
hatt en uheldig opplevelse..
Og til neste gang: Fly sikkert, vært kritisk til 
vær og vind, det er den viktigste regelen 
du kan ha. Vær kritisk til egne kunnskaper 
og ferdigheter, og ta ett steg med pro-
gresjon om gangen. Ingen flytur er verd 
en alvorlig skade!

Seriøs termisk 
turbulens
Piloterfaring
PP trinn: 4
Antall timer: 122
Antall turer: 259
Antall år: 5

Utstyr
Vinge: Relativt moderne, dynamisk DHV2
Seletøy: Moderne med dempende ryg-
gbeskyttelse
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel

Meteorologi
Sterk turbulent termikk.

Pilotens årsaksvurdering
Sterk turbulens og manglende respekt for 
turbulente forhold.

Sikre sider PG
Hendelsesforløp
Det var tøffe forhold på Bondalseidet i dag. 
Noko dei fleste pilotane tok konsekvensen 
av ved å fly ut av løftesonen\turbulensen. 
Det gjorde ikkje eg, til tross for att “un-
derbevistheita” mi skreik ut eine advarsel 
etter den andre.. Heldigvis hadde eg god 
høgde når det skjedde. Ut av det blå kom 
det ei “kule” å kjørte skjermen min rett i 
steil. Skjermen låg i full kollaps bak meg, 
Og kom naturlig nok fort fram. Eg overko-
rigerte og skjermen gjekk på ny i kollaps. 
Denne gangen holder eg den i kollaps til 
den begynner å “roe” seg ned over hodet 
mitt. Eg tenker att : “Ok, nå har eg den”.. 
Skjemen er forholdsvis rolig over hodet 
mitt, og begynner å fly igjen på eit vis. Men 
det er jævlig turbulent og skjermen går på 
ny i steil. Denne gangen enda værre. Nå 
ligger ikkje skjermen bare bak og under 
meg, Men også på siden. Eg detter i fritt 
fall. Skjermen kommer frem med voldsom 
kraft. Eg forsøker å dempe overskytingen, 
men makter det ikkje i stor nok grad. Skjer-
men skyter langt frem, så fort og med så 
stor kraft, att eg blir slengt rundt, og faller 
igjennom høgre linesett ikkje så langt i fra 
duken, med ryggen først. Eg skjønner att 
løpet er kjørt og kaster nødskjerm. Mykje 
pendler og synk første halvminuttet, Men 
det roer sog, og nedturen blir meir be-
hagelig etter kvart. Eg er glad eg hadde 
mykje høgde. Hadde dette skjedd 100 
meter over bakken, så tørr eg ikkje tenke 
på utfallet. Eg lander behagelig på en snø-
flekk. Og får hjelp av en hyggelig kurselev 
til å pakke med meg utsyret. Alt gjekk bra, 
Men med litt uflaks så kunne eg landet 
200 meter lenger sør, i eit lite fjellvann. Det 
ville sansynligvis vore den sikre død. Med 
10 cm råtten is, og uten redningsvest, så 
hadde det nok vore slutt ganske fort. Her-
etter blir eg å fly med flytevest. 

Skader
Ingen.

Kommentar
Denne piloten har virkelig fått vaska seg 

Tekst: Olav Kant

bak ørene. Han får med seg at de aller aller 
fleste flyr ut og vekk fra området med løft 
og turbulens, men velger selv og bli der. Og 
det er her han etter min mening gjør den 
store feilen. Han velger å fortsette flyturen 
til tross for at underbevistheten advarer 
ham. Så får han da også kjenne skikkelig 
turbulens.
Når han først er i trøbbel, handler han ting 
rimelig bra, såvidt jeg kan bedømme. Til 
det kan jeg si at verdien av ett sikkerhets-
kurs er uvurderlig, og at man er i stand til å 
kaste nødskjermen i tide. 
Videre har han mye flaks som lander pent 
og pyntelig på snilt underlag, og ikke i van-
net like bortenfor. Han sier videre han blir 
og fly med redningsvest heretter.. ikke 
mange av oss som gjør det, men det kan 
kanskje være noe og ta opp på ett klubb-
møte? Det finnes i dag, smekre små opp-
blåsbare flytevester som tar opp lite plass i 
sekken og veier lite. Noe og tenke på?

Tandem-
næruhell
Piloterfaring
PPtrinn: 5
Antall timer: 238
Antall turer: 456

Utstyr
Vinge: Moderne tandemvinge
Seletøy: Moderne, med demping
Nødskjerm: Ja
Hjelm: Hel

Meteorologi
Tilnærmet vindstille 

Hendelsesforløp
En dårlig start av meg med tandemen, 
men gikk bra til slutt. Flystedet er en grei 
naturstart vend mot sør, men med litt ujevn 
løpebane, ikke stupstart. Start i kun svakt 
trekk imot, skjermen kom opp i rosett og 



Til alle hang- og 
paragliderklubber i NLF!
Invitasjon til instruktørkurs 5., 6. og 
7. oktober 2007 

HP/NLF vil holde instruktørkurs (B-kurs) i hanggliding og paragliding 5.-
7. oktober 2007. Kurset blir avholdt på Rikssenteret i Vågå, og går over 
tre dager (fredag – søndag). Prisen for kurset er kr. 1000,-. I tillegg kom-
mer utgifter til reise og opphold. 
Kurset vil bli gjennomført etter reisefordelingsprinsippet, slik at reise-
kostnadene for hver deltager blir den samme.
Kurset kvalifiserer til støtte fra NIF med VO midler på kr. 1680 pr. del-
taker som fullfører kurset.

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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jeg tok et pump med bremsene for å rette 
den opp, merket at skjermen rettet seg ut 
og vi fortsatte å løpe, men skjermen ble 
liggende for mye bakpå i startøyeblikket 
uten at jeg klarte å merke det, skjermen 
stupte så veldig frempå og i kraftig vinkel 
nedover for å bygge på fart, vi braste gjen-
nom en del busker før vi kom ut fra ter-
renget og fløy. Hadde da blitt snurret rundt 
fløy baklengs og hadde to-tre tvist , tok 
henda opp klarte å dele raiserne og tvistet 
oss tilbake og fløy ned til landinga

Skader
Ingen.

Kommentar
En relativt erfaren tandempilot har her en 
dårlig start. Heldigvis går det bra, til tross 
for at han fikk tvist både to og tre ganger.
Men vi vil vel tro at det ikke var en god op-
plevelse??
Gjør piloten noe feil? Sett herfra, burde han 
såklart avbrutt starten, men han skriver at 
han ikke merker at skjermen ligger litt bak-
på i startøyeblikket. Kanskje får han en av-
lastning på det ujevne underlaget som gjør 
at skjermen oppfører seg litt annerledes? 
Helt generelt vil jeg si at vi med tandem MÅ 
være meget kritiske til underlag og forhold 
forøvrig. Det gikk bra denne gang, men la 
oss dra litt lærdom!
Forøvrig vil jeg takke piloten som er meget 
flink til å sende inn rapporter!



Hei igjen
Jeg hadde ferie 
i juli!?! Det er 
første gang siden 
jeg begynte i NLF. 
Men det er takket 
være at Riks-
senteret nå går i 
balanse. I juli var 
Terje Andersen 
daglig leder der, 
en sommerjobb 

jeg håper han var fornøyd med. Mye å gjøre, 
ja, men også tid til å fly litt. 
Sesongen har dessverre vært preget av dår-
lig vær. Regn og vind har gjort at totalt har an-
tall flyturer/timer for våre piloter antakeligvis 
gått ned i forhold til i 2006 hvor det var flybart 
stort sett HVER dag på Rikssenteret i alle fall. 
Men vi kan ikke gjøre noe med været, vi får ta 
det som det kommer og gjøre opp status når 
dagene blir korte og det blir (enda) kaldere!

VIKTIGE saker å merke seg for 
klubber, instruktører, piloter, 
faglig ledere og andre:

I-seminar
Det er satt opp kun 1 instruktørseminar i 2007 
da det ifølge MelWin bare er ca. 15 instruk-
tører som MÅ fornye. Det går på Rikssenteret 
i Vågå 8. og 9. september. Påmelding snarest 
via klubbens faglige leder til hp.nlf@nak.no! 

Instruktørkurs
5., 6. og 7. oktober avholdes det et instruk-
tørkurs i Vågå (flyttet en uke fra opprinnelig 
dato!). Om du ikke er utdannet hjelpeinstruk-
tør skal du skaffe deg denne utdannelsen før 
kurset. Ta kontakt med fagsjef om du ønsk-
er å vite mer. Det er faglig leder i din klubb 
som anbefaler og melder deg på et Instruk-
tørkurs.

Faglig lederseminar
Alle aktive klubber har fått utnevnt en faglig 
leder. For at vedkommende skal kunne utføre 
sin jobb må han læres opp til det. Seksjonen 
arrangerer hvert år et faglig lederseminar. I 
2007 skal det avholdes 27. og 28. oktober. 
Sted er ikke fastsatt ennå, men stedet blir 

Nytt fra HP-seksjonen
valgt sentralt mht. 
ankomst med fly. Av 
programmet nevnes 
s ikkerhetsarbe id, 
utvikling av klubben 
faglig sett, ny BSL D 
4-7 og hva den betyr 
for HP seksjonen. Vi 
forsøker også å få 
tak i en kjent person i 
miljøet internasjonalt 
til å prate litt om ting 
vi mener bør være 
av interesse for del-
takerne. Seminaret 
er gratis, men reise 
og opphold betales 
av den enkelte. Det er viktig at faglig leder i 
klubben deltar for å holde seg oppdatert. In-
formasjon blir sendt ut direkte til hver enkelt. 

Flyging med hjelpemotor
Komiteen som jobber med dette har sammen 
med HP seksjonen bestemt at vi skal arrang-
ere et PPG/PHG treff på Rikssenteret i Vågå 
i helga 21.-23. september. Mer informasjon 
vil komme på våre hjemmesider og event. på 
egen side for treffet. Flyr du motor eller er in-
teressert i det bør du stille opp her. 

Hendelser
Det har kommet inn færre rapporter denne 
sommeren enn i fjor. Det kan vel skyldes min-
dre flyging grunnet været. Men har du hatt en 
hendelse; næruhell, uhell eller ulykke skal den 
rapporteres til seksjonen på riktig skjema som 
ligger på våre hjemmesider og på Loggboka. 
Faglig leder i klubben får kopi av rapport når 
den kommer til seksjonen. Så har ikke faglig 
leder fått noe er rapport ikke mottatt. Det er 
veldig viktig for oss å få inn alle rapporter for 
å kunne føre en statistikk som vi trenger i vårt 
arbeide mot NLF, myndigheter og forsikring. 
Så send inn!

Høstsesongen
Det kan fremdeles være fine dager for fly-
ging utover høsten. Legg ikke vekk vingen for 
sesongen, men få deg noen flyturer gjennom 
høsten og vinteren. Om ikke turen verken blir 
lang eller høy så får du holdt flygingen ved-

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

like, du vil treffe andre piloter og alt dette vil 
gjøre oss til sikrere piloter. Om du opplever 
en termikktur i Mexico i januar som første tur 
etter den du fløy i begynnelsen av august året 
før kan det både bli tøft og farlig! Hold flygin-
gen vedlike, 5 minutter i lufta er mye mer enn 
0 minutter i lufta!

NLF
Norges Luftsportforbund har nå forlenget 
kontrakten om å leie kontorer i Rådhusgata 5 
b. Det betyr at om du vil besøke oss er det dit 
du skal dra. Kontortiden er fra 8.30 til 17. Her 
kan du vanligvis få ordnet dine papirer, mens 
du venter, du kan treffe fagsjefen for å dis-
kutere eller bare komme for å slå av en prat. 
Telefon 23010450 til sentralbord, 23010452 til 
medlemsservice og 23010480 direkte til HP 
seksjonen. 

Da er det bare å begynne med alle de faglige 
og politiske oppgaver som må gjøres i løpet 
av et år for å sørge for at DU får gleden av å 
fly på en så enkel og rimelig måte som mulig! 
Men blir det forhold en dag drar jeg nok ut for 
å lufte en av vingene (HG eller PG)!

Happy landings 
hilsen Arne H. 
Fagsjef HP/NLF
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Fagsjefen på vei opp fra Vole. Foto: Tom Brien



Fotokonkurransen!

Nå er det bare å sende inn 
bilder folkens!

Sommersesongen er over og dere har sikkert 
tatt mange flotter bilder. Håper mange av 
dere vil sende inn bilder til årets fotokonkurranse. 
Fri Flukt stiller med flotte premier til de tre beste bildene.

Bilder sendes til foto@friflukt.no. Maks ett bidrag per person. 

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 
en viss kvalitet på bildet. Send inn bildet med så god oppløsning som mulig. Bildet bør ikke være mindre enn 500 kb. 
De fl este 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 fl ertall, men jeg vet det er mange av dere HG-piloter som tar fi ne 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!

dere vil sende inn bilder til årets fotokonkurranse. 

Tekst: Mikael Benjamin Ulstrup. Bakgrunnsfoto: Jan Richard Hansen
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B-blad
Returadresse: HP/NLF

Boks 383 Sentrum, 0102 Oslo


