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::15 prosent rabatt på alle vinger ut året::
Tusen takk til alle som kjøpte utstyr, tok kurs eller reiste på tur med oss i løpet av ses-
ongen 2006! I 2007 satsar me vidare og lovar deg som kunde eit endå større utvalg i 
utstyr, kurs og turar samt kanskje Norges beste serviceavtale i etterkant av kjøp. 

Med heile 4 nye vinger i sortimentet og ei rekke andre spennande produkt på lager er me klare for neste 
sesong. For å feire eit godt år og for å introdusere Airwave sine kvalitetsvinger til nye kundar gir me 
derfor ut året heile 15 prosent rabatt på alle vinger. Sortimentet ser du i margen til venstre, og prisane 
får du på www.airwave.no eller ved å kontakte oss.

Har du lyst til å oppleve noko anna enn Norge frå lufta?

Frankrike 2007 (10. - 17. og 17. - 24. mars)
I mars vert det på nytt tur til Gréolières i Syd-Frankrike 
der sola skin oftare enn nokon annan plass i Europa. 
Desse turane passar for alle nivå (PP2 - PP5). Prisen på 
kr 4.900,- inkluderar all transport, overnatting og guid-
ing. Påmelding skjer ved innbetaling av depositum på
kr 2.000,- til kontonr. 0539.37.13145. Merk innbetal-
inga med ditt namn, Gréolières og tur 1 eller 2.

Argentina 2007 (november/desember)
Dei siste detaljane er snart på plass og i november/
desember 2007 arrangerar me sannsynlegvis tur 
til Argentina der fl yginga og distansepotensialet er 
fantastisk, kulturen og folket unike og naturen utruleg. 
Meir info kjem fortløpande på www.airwave.no.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!Magne & Nikolas
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Gi meg oppskriften!
Jeg titter litt i loggboken på nett. Er du fornøyd med flygingen din i år? 

Jeg håper du har fått mange timer i luften. Loggboken er begredelig 

lesning for mitt vedkommende. Sesongen bare forsvant, uten at jeg 

klarte å få satt av nok tid til flygingen. Det er ikke til å legge skjul på 

at sporten vår tar mye tid. Det tar tid å kjøre til flysteder, det tar tid å 

rigge, det tar tid å rigge ned og det tar tid å kjøre hjem. 

Det er da bare å bruke helgene, tenker du, men så vil man også se 

barna, venner og resten av familien. De fleste er i full jobb og da blir 

det kun kvelder og helger til fritid. Men innimellom, hender det at 

man må jobbe overtid og med ujevne mellomrom dukker det opp 

et foreldremøte eller to. 

Været er også en viktig faktor for oss. Vi er ganske avhengige av 

opphold og sikt, og selvsagt ideelt sett, vil vi se sola. Men når tid 

skal kombineres med fint vær (les oppholdsvær), da har du en liten 

utfordring, i hvert fall om høsten. Mang en gang har jeg ordnet 

barnevakt en hel lørdag for endelig å få flydd, men så viser det seg 

når jeg står opp om morgenen at regnet plasker ned. Det var nok en 

flydag som gikk i vasken. 

Det er ikke meningen å spre pessimisme, snarere å få utløp for min 

frustrasjon over et A4-livs begrensninger. Gi meg gjerne oppskrif-

ten på hvordan nettopp du klarer å kombinere flyging, jobb, fami-

lieliv, venner og trening på en fantastisk måte. Da vi (mannen min 

og jeg) ikke helt har lykkes med å finne denne formelen i Norge, tar 

vi konsekvensen av det og flytter til Spania. Fra neste høst setter vi 

kursen mot varmere breddegrader, hvor flyging blir førsteprioritet. 

Dette innebærer at jeg fra neste sommer må gi meg som redaktør. 

Nå må du gripe sjansen, da denne redaktørselen (som en leser-

brevskribent en gang kalte det) sjelden blir ledig. Det har ikke vært 

mange redaktører for Fri Flukt opp gjennom tidene. Før meg var det 

Karin Hornfelt og Bjørn Karr. Har du tid, lyst, ideer til artikler, tanker 

om hvordan bladet kan bli bedre, så les annonsen inni bladet og 

send inn din søknad i dag.   

HP-seksjonen i NAK er 30 år i år, absolutt en begivenhet verdt å 

markere. Det er hg-piloter som startet kurs i 1976 som flyr den dag i 

dag. Møt dem på jubileumsfesten på side 14. Statistikk fra hp-seks-

jonen viser at antall hg-lisenser har sunket dramatisk i 2006. Likevel 

ser redaktøren for Cross Country, Bob Drury, lyst på hg-fremtiden. 

Lena Abotnes har oversatt artikkelen for oss.

 

Børge Støylen har funnet sin oppskrift på å få flydd selv om det 

regner der han bor. Han kjimser ikke av å kjøre 56 mil for en flytur. 

Det tar jeg av meg hatten for. Andre som helt klart får flydd ekstremt 

mye er Jon Gjerde, Johnny Nilsen og Jørgen Kjellberg. Tid bruker 

de på flyging og gode har de blitt. Les artikkelen om Jon som ble 

verdensmester i akro.

Nyt bildene fra fotokonkurransen. Vinnerne blir presentert i årets 

siste nummer.

God jul og godt nytt flyår til deg og dine.

4

Nr. 3 2006
Utgave 118

Drømmen ble virkelighet
STRANDLIS REISERAPPORT

Fornye kursvinger
HVORDAN OG HVORFOR

Milslukern 06
NORGESELITEN FLYR DISTANSE



Nr. 4 2006

5

Tekst og foto: Arne Hillestad

Helgen 21. og 22. oktober 2006 
var satt av til ledermøte. Nærmere 
40 representanter for seksjon og 
klubber møttes på Rica Garder-
moen hotell for å være med på 
møtet. Lørdag var det ledermøte og 
søndag var det faglig ledermøte.

Lørdag
På lørdag startet vi opp med å vise seksjo-
nens promovideo både for PG og HG. Selv 
om oppfatningen av hvor bra den var, var 
noe forskjellig, så satte alle pris på at seks-
jonen har gjort noe som kan bidra til å hjelpe 
klubbene med deres markedsføring. Etter 
dette ble årsrapport og regnskap 2005 gjen-
nomgått. Etter en god lunsj møttes vi igjen. 
Nå informerte styret og faglig ledergruppe 
om hvilke saker som de har behandlet i det 
siste og det ble anledning til spørsmål og 
diskusjon rundt dette. Ettermiddagen gikk 
til informasjon og diskusjoner rundt hen-
delser i 2006, AkroVM, samt informasjon fra 
KKHG og KKPG om hva vi har oppnådd i år 
og hva som vil skje fremover. 

Middag og utdeling av priser og 
hederstegn
Man fikk en times pause før den offisielle 
middagen fant sted. Under middagen del-
te president NLF Jan Reimers ut Konge-
pokalen til Nils Aage Henden. Endelig 
kunne Nils Aage ta pokalen i hendene et-
ter at han egentlig skulle fått den for et år 

siden. Nils Aage holdt en interessant og 
morsom takketale. Knut Løndal har opp 
gjennom tidene gjort mye for seksjonen. 
Han har hanggliding som hovedfag fra 
idrettshøyskolen og har bidratt på svært 
mange fronter som ansatt, frivillig og tillits-
valgt gjennom årene. Han fikk tildelt seks-
jonens hederstegn fra leder HP/NLF Knut 
Nygard. Resten av kvelden brukte vi til å 
diskutere sporten vår i sosialt lag. 

Søndag
Søndag var beregnet på klubbens faglige 
ledere. Stoffet på søndag var av mer faglig 
kvalitet. Vi gikk gjennom oppgavene som 
faglig leder har i klubben og vi diskuterte 
airmanship. I mange tilfeller kan man si at 
det er unødvendig med detaljregler fordi 

Endelig!

Ledermøtet 2006

En velfortjent utmerkelse.

Når nettene blir lange og kulda setter inn,
da er det vanskelig å flyge nylonduken sin.
Hvis ingen går i bakken, men passer seg for den,
kan alle sammen snart få skru termikkbobler igjen.

Heisann og hoppsann og fallerallera,
når vårtermikken løsner da blir alle sammen glad.
Heisann og hoppsann og fallerallera,
da skrur vi oss til skybas mens vi roper hipp hurra.

Av og til så blir det spinn og innklapp og litt tvinn,
vi dundrer rett i bjerka i en kjempestor medvind.
Men hei hva gjør vel det for no - vi reiser oss og ler,
Hvis ikke tar vi sykefri og flyver enda mer.

F l y g e v i s a

airmanship-begrepet dekker svært mye. 
Men slikt blir det jo diskusjon om. Vi fort-
satte med tandem hvor vi i 2006 har hatt 
4 alvorlige ulykker. Her må vi jobbe mot 0 
ulykker. Det er ikke akseptabelt at man tar 
med seg intetanende passasjerer og så 
gjør man noe som fører til en ulykke. Dette 
førte oss over på analyse av en del hen-
delser som vi kan lære noe av. Utover et-
termiddagen ble akro tatt opp igjen, men 
også speedgliding, kursingsmetoder og 
utviklingen av sporten ble diskutert.

I 2007 er det ting i mars hvor klubbens 
ledere bør stille. For klubbens faglige 
ledere vil det bli avholdt et 2 dagers semi-
nar i oktober 2007. Vi ønsker alle velkom-
men til neste år.

Heisann og hoppsann der knakk det visst en gren,
men legen syr oss sammen igjen helt uten varig mén.

Heisann og hoppsann vi reiser oss og står,
og rister litt på hodet mens vi skjenker oss en tår.

På bakken står en haug med folk og tror at de vet best,
de skjønner ikke at å fly - det er en salig fest!

Men alle vi som flyr vi vet at de tar grundig feil,
det finnes intet bedre enn kravatt og supersteil!

Heisann og hoppsann og trallalallala,
nå tar vi oss en loggepils og skåler og er glad!

Heisann og hoppsann så heldige vi er,
vi greier sikkert også rom og cola til dessert!

Tekst: Andreas Molaup



Førstehjelpsutstyr i 
seletøyet
Hva bør man prioritere å ha med 
av førstehjelpsutstyr i seletøyet 
når man er ute og flyr?

Svar:
Her forutsettes at ”når man er ute og flyr” 
kan være både lokal- og distanseflyving. 
Har derfor tatt med ting som styrker evnen 
til å være selvhjulpen hvis man ute på tur 
og kanskje helt alene råker ut i skade-
problemer.

Basis livreddende førstehjelp som går ut 
på å sørge for frie luftveier og hjertelunge-
redning krever ikke utstyr, men vi ønsker 
også å kunne førstehjelps-behandle skader 
som blødninger og brudd og da trengs 
hjelpemidler. Det finnes små, men innhold-
srike førstehjelpssett på markedet, søk på 
Google eller gå på apotek for å finne dem. 
De har plaster og bandasjer for å dekke til 
sår, kutt og hudavskrapninger. Sørg for å 
kjøpe et sett som også har en trykkban-
dasje for å behandle/stoppe store blød-
ninger som pulsåreblødninger, det kan 
være livreddende!  

Jeg foretrekker å ha med uelastisk tape, 
såkalt ”sportstape” som kan kjøpes på 
apotek og sportsforretninger. Den er ut-
merket til f.eks å stabilisere en vrikket ankel 
slik at man klarer å gå et stykke hvis det er 
tvingende nødvendig. Taperullen vil også 
være smart å ha hvis du skal anlegge spjelk 
ved bruddskade. Husk å være forsiktig 
med å beholde tapen på stramt/sirkulært 
over lang tid, den vil kunne redusere blod-
sirkulasjonen dramatisk.

Spør oss!

Selv i sommerhalvåret oppstår nedkjøling 
av pilot raskt ved skade og påfølgende im-
mobilisering. Såkalte banale skader kan bli 
skjebnesvangre hvis de forårsaker sterk 
nedkjøling. Årsakene til nedkjøling kan 
også være ikke-skade så som utilstrekkelig 
påkledning, uventet uvær og utelanding 
langt fra folk og skyss. 

Det er derfor ikke dumt å fly med et var-
melaken i beredskap. Det er laget av et 
supertynt aluminiumsaktig materiale, utrolig 
effektivt som brems på varmetap (reflek-
terer) og som vern mot vind og nedbør. 
Varmelaken selges i mange utgaver, mitt er 
213 cm x 132 cm (pakket: 11x8x2,5 cm) og 
veier kun 57 gram! 

Husk: Man har alltid med seg ting som er 
potensielt førstehjelpsutstyr, det gjelder 
bare improvisere. Tourniquet kan man 
f.eks. lage av et belte eller ei snor, eller 
remse av tøy (opprevet skjorte). Mange 
hjelpemidler finnes også i naturen. Greiner 

Fri Flukts ekspertpanel består av:
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til spjelking og snø/kaldt vann til å kjøle ned 
forstuinger. 

Multifunksjonsverktøy (kniv, tang osv.) som 
Leatherman er nyttig for å kunne tilpasse 
både medbrakt førstehjelpsutstyr og det 
du lager på stedet. Den åpner også instru-
mentene dine hvis det trengs. Jeg flyr aldri 
uten Leatherman!

For oppfriskning av kunnskaper, les i lære-
boken ”Førstehjelp” (pensum) hvordan du 
bruker det beskrevne førstehjelpsutstyret.

Frode Halse

Tordensky
Må en cumulus-sky ha vokst 
helt til tropospausen, før det 
kan bli en tordensky? Eventuelt 
- hvor stor må den være?

En cumulus sky kan utvikle seg til cumulo-

Werner Johannessen
Aerodynamikk

Nils Ivar Nilsen
Meteorologi

Ronny Helgesen
Materialkunnskap

Arne Hillsestad
Lover og regler

Frode Halse
Førstehjelp & distanse

Tor-Erik Stranna
Konkurranseflyging

Pål Hammar Rognøy
Akroflyging PG

Jon Gjerde
Akroflyging HG



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. 1-2007

12. februar
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Jon Gjerde
Akroflyging HG

nimbussky som ofte kalles for “tordensky”. 
Cumulonimbus skyer er normalt sett å finne 
i området mellom 2 og 15 km over bakken.

Tropospausen er navnet på området som 
skiller troposfæren og stratosfæren. Tro-
posfæren er det laveste laget i atmosfæren 
rundt jorden, og er det området hvor det 
aller meste av de meteorologiske prosess-
ene foregår. Troposfæren er “tykkere” ved 
ekvator enn ved polene. (0-6 km ved nord- 
og sydpolen og 0-17 km ved ekvator).

For at torden skal dannes må det byg-
ges opp en tilstrekkelig stor forskjell i sta-
tisk elektrisitet slik at det oppstår lyn (og 
følgelig torden). Detaljene om hvordan og 
når det har bygget seg opp nok forskjell 
i statisk elektrisitet til at det blir lyn er et 
omfattende tema og vil ikke bli omtalt her. 
Spørsmålet om cumulusskyen må vokse 
helt til tropospausen før det dannes lyn 
og torden har et relativt enkelt svar: skyen 
trenger ikke å vokse helt til tropospausen 

før det kan dannes lyn og torden! Hyp-
pigheten på torden og høyden på torden-
skyen avhenger av de lokale forholdene:

Florida har svært ofte torden og lyn, dette 
har sammenheng med at området har 
en bakketype bestående av sand som er 
mettet med saltvann og er omgitt av vann 
(havet) og har følgelig en luft som relativt 
lett kan transportere elektrisitet. California 
har færre forekomster av lyn og torden da 
dette området er tørrere og dermed har en 
luft som ikke klarer å transportere elek-
trisitet like godt. Arizona som består av mer 
ørken, er dominert av tørr sand og følgelig 
tørr luft (lav luftfuktighet) har ofte en høy 
skybase med cumulonimbusskyer som 
strekker seg høyt. Til slutt kan nevnes at 
Oklahoma som stort sett har lav skybase 
(ca. 600 m over bakken) og en bakketype 
som er dominert av myk leire, ofte har lave 
cumulunibusskyer med kraftige torden.

Nils
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Airwave Mustang 2
Mustang 2 (DHV 2) er en ytelsevinge som 
tar i bruk mye av teknologien som Airwave 
har brukt i utviklingen av FR-serien sin 
(konkurransevinge). Resultatet er en svært 
dynamisk vinge med gode ytelser og den 
kjente Goldsmith-handlingen. Forskjellen 
fra den gamle Mustangen er at Mustang 
2 har litt større areal, lavere steilehastighet 
og bedre stabilitet når du bruker speed-
baren samt bedre ytelser over hele linjen. 
Mustang 2 kommer i fem ulike størrelser og 
dekker vektområdet 65–160 kg. Forhandler: 
Airwave Norge, www.airwave.no

Snadder i butikken
Tekst: Roar Gaulen og Kjell Keogh

UP Ascent
UP har i det siste arbeidet hardt for å utvikle 
en ny DHV 1 glider. Navnet Ascent er valgt 
da det passer med alle andre fjellnavnene 
til UP’s glidere samt de sensasjonelle 
klatreegenskapene i termikken. Den nye 
Ascent er stappet med ny teknologi. Den 
mest synbare nyheten er streamline-tek-
nologien som man kan se på toppduken 
i form av 2 små luftstrimere. Glidere med 
lite sideforhold har en tendens til å stabi-
lisere seg i stupspiral noe disse strimerne 
er med på å hindre. En annen egenskap 
med Ascent er at det føles som den glir på 
skinner selv i turbulent luft. Forhandles av 
Termikk&Rotor A/S 

U-Turn Ladyguard DHV 1
Det er ofte vanskelig å finne en passende 
vinge for slanke/lette jenter. U-Turn har nå 
som eneste produsent tatt dette på alvor, 
og har nå kommet med ”den lette lettstart-
ede vingen for lette jenter”. Vingen dekker 
vektområde 50-110 kg - den minste veier 
kun 4,3 kg! Vingen er meget lett å starte, 
selv i mye vind. Ladyguard er en videre-
utvikling av Bodyguard og har også høy 
passiv sikkerhet bl.a. pga. et system (AFS, 
automatic flight stabilization) som gjør at 
vingen ved store innklapp ikke dreier som 
andre vinger. Les mer om vingen på 
www.flyby-fester.no

Ozone Bullet – Speed Flying
Speed Flying er en vintersport utviklet av 
paragliderpiloter og fallskjermhoppere 
som ville kombinere det å kjøre på ski og 
gli gjennom luften. Kombinasjonen av å 
svinge glider og ski gir en ny dimensjon av 
nedfarten av fjellsider. Ozone har lagt ned 
mye arbeid i å få disse gliderne enkle i bruk 
da så små profiler blir veldig raske på styre- 
linene. Ikke alle er interessert i å pushe 
grenser for å få hastighet og ytelse da dette 
kan lede denne nye sporten i feil retning så 
Ozone har tenkt mye på sikkerheten og at 
de skal være lette å manøvrere. Ozones 
Bullet lages i tre størrelser. Lav take-off 
vekt og stabilitet under flyving er vektlagt 
høyt. Forhandler: Termikk&Rotor A/S

Boomerang 5
Gin’s nye flaggskip blir ferdig i januar. 
Boomerang 5 ventes å videreføre Gin’s 
suverene plasseringer i konkurranser. To 
Boomerang 5’ere er allerede bestilt og blir 
å se i norgescupen i 2007. Gin forhandles 
av Termikk&Rotor A/S, www.paragliding.no

Ozone Mantra M2
Mantra M2 er Ozone’s nye DHV 2-3 glider. 
Den er i skrivende stund DHV testet i stør-
relsen medium (82-102 kg) med snille 
karakterer, samtidig som den er veldig 
nær ytelsene til Ozones forskningspros-
jekt Mantra åpen klasse glideren. Det er 
ikke gjort noe forsøk på å få presset den 
inn under DHV 2-3 slik som noen andre 
glidere. Ozone mener at M2 passer til  
piloter som vil fly åpen klasse uten å gå på 
kompromiss med sikkerheten. Forhandler: 
Termikk&Rotor A/S 
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Nyheter på lager?
Send tips og info om nye produkter til: 

Kjell.Keogh@componentsoftware.no (HG) eller snadder@paramania.no (PG)

Nytt fra LOKI
Loki har blitt godt kjent og populære i fly-
miljøet for sine funksjonelle jakker med 
votter og balaklava. 2007 kolleksjonen har 
flere nye produkter og forbedringer av 
eksisterende løsninger. 
Blant nyhetene er RING jakken, den er 
foret med Primaloft som gjør den varm, 
fjærlett, og svært comfy for bruk vinter-
stid både på flyging og i byen. RING finnes 
også i en damemodell som babsen dig-
ger rått. Softshell jakkene kommet i opp-
daterte versjoner, og vi har fått inn en ny 
bukse i softshell materiale som i god LOKI 
tradisjon har innebygget gamasjer. Votter 
og luer er igjen på lager, og vi har fått inn 
fleecejakker med faste votter i barnestør-
relser. Loki forhandles av ellefsen.net 
http://www.ellefsen.net/loki 
Tlf: 93220688

Gradient Comet sele
Endelig kommer Gradient med en mel-
lomstadie-sele. Den nye selen, Comet, 
er produsert av Woody Walley på samme 
måte som Gradients andre sele Comfort, 
og er Gradient sin egen versjon av Woody 
Valleys Velvet. Med andre ord en sele for 
avanserte søndagsflygere eller elever som 
vil ha det lille ekstra. Gradient Comet leveres 
av paraglid.)air, www.paraglidair.com

Airwave Scenic 2
Scenic 2 (DHV 1-2) er en helt ny tan-
demvinge som bygger på en av de mest 
populære tandemvingene til Airwave gjen-
nom tidene. Vingen er allerede tatt i bruk en 
rekke steder nedover i Europa blant pro-
fesjonelle tandempiloter og tilbakemeldin-
gene er svært positive. Her i Norge er det 
flere som har kommentert at denne vingen 
er lettere å handle enn mange singelvinger 
i samme klasse. Tandemen er lettstartet 
samt svært lett å steile ut på landing. I 
tillegg er ytelsene mer enn gode nok til at 
du kan ta med deg passasjeren både høyt 
og langt. Forhandles av Airwave Norge, 
www.airwave.no

DIGIFLY 
- helt ny 
modellserie
Digifly har vært på 
markedet siden 
1989 med kjenne-
tegnet avanserte 
varioer for mindre 
penger. Nå kom-
mer de med en 
helt ny serie som 
strekker seg fra 
den enklere Flyer2 
med alle de funks-

joner en vanlig PG/HG-pilot har behov for, 
videre med ytterligere fire modeller opp til 
Leonardo og Leonardo Pro som begge har 
innebygget GPS med alle de ekstra funks-
joner det innebærer. Serien har fått ett helt 
nytt friskt utseende med digert display og 
tilgjengelige knapper selv med hansker. 
Serien er priset lavt, og man får veldig mye 
kvalitet og funksjon for pengene. Forhandler: 
paraglid.)air, www.paraglidair.com

Skyline Carbon variofeste for 
profilert speedbar
Skyline har laget et helt nytt variofeste for 
profilert speedbar, som er forsterket og har 
bedre aerodynamikk enn forrige versjon. 
Denne sitter rundt hele speedbaren, skrus 
fast,  og tas ikke av når man rigger ned. 
Den er oppdatert til M8 vario-bolt, men 
kan leveres med M6 for de som vil bruke 
sin gamle Skyline/LaMouette pod. Skyline 
forhandles av ellefsen.net 
http://www.ellefsen.net Tlf: 93220688
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Verdensmester i skyene
Tekst: Trude Bang
Foto: Pål Rognøy

REDBULL-VERTIGO i Villeneuve i Sveits har vært arrangert 

i 9 år og vært sett på som et uoffisielt VM. I 2006 er det 

første gang et offisielt VM (godkjent og arrangert av 

FAI), er gjennomført. Til akrokonkurransen i hanggliding 

var det i år 10 påmeldte deltakere og alle var godt 

kvalifiserte piloter. Plasseringene viser hvem som 

fløy best sammenlagt, men sier ingenting om hvorfor 

det ble slik. 

Luftens riddere
Freddy Bircher som er en dyktig pilot, 
fløy defensivt de 4 første dagene og trolig 
slet han litt med dårlig psyke etter hen-
delsen i fjor der han feilet i en loop. De 
2 siste dagene av konkurransen fløy han 
derimot meget godt, men da var det for 
sent å samle nok poeng til å komme på 
premiepallen. 

John Heiney flyr som eneste i denne 
konkurransen en eldre toppmastvinge 
som han lånte lokalt. Den glideren vil ikke 
kunne yte like godt som de avanserte 
vingene til de andre deltagerne. Heiney 
fløy gjennomsnittlig med mindre fart enn 
de andre og sliter dermed med store øv-
elser som for eksempel rollover og splitts. 
Om Heiney har tenkt å vinne flere VM-titler 
burde han kanskje lære seg å fly topless 
vinge.

Johnny Nilsen har lært mye fort og flyr 
meget pent. Han oppnår svært høy has-
tighet, han har store fine sikre looper og 
vingovere, jeg tror ikke han har flydd så 
bra noen gang som under VM 2006. Han 
ville nok kommet lenger opp på resultatlisten 
om han hadde vært mer kreativ i valg av 
øvelser. Dette er sikkert noe Johnny har 
tenkt på selv, så det blir spennende å 
følge utviklingen videre.

Her var Jørgen Speedwing Kjellberg litt 
mer kreativ og innførte en ny øvelse 
uoffisielt kalt ”The Challenger”. Denne 
øvelsen oppsto idet Speedwing i inngan-
gen til en loop fikk hektet bottombaren 
under haken på hjelmen. I bunnen av en 
loop er hastigheten meget høy og derfor 
også bøylepresset stort, og siden Speed-
wing ikke er supermann så satt bottom-
baren godt plantet uten mulighet til å få 
flyttet den frem eller tilbake. Dermed bar 
det rett opp i ca 130 km/t, helt til farten 
dabbet av såpass at bottombaren kunne 
finne en annen posisjon. Etterpå fløy han 
som en svimmel kråke og på slike vilkår 
var nok avgjørelsen om å bryte konkur-
ransen i 3 omgang riktig. 
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Jørgen Kjellberg har slitt med trimming 
av vingen sin både under akroflyving på 
Veko i sommer og under NM i Vågå. Neste 
konkurranse må Jørgen stille med en mer 
samarbeidsvillig glider så han får vist hva 
han er god for.

Begge de to italienske pilotene fløy gjen-
nomsnittlig bra, men spant ikke så pent. 
Det virket ikke som om de ville ta ut-
fordringer, men som lag var de sammen-
lagt best. Rolf Gruber kom ned siste om-
gangen i nødskjerm som følge av en dårlig 
utført vingover. Guido Gehrman fløy godt 
hele konkurransen og var vel den eneste 
reelle konkurrenten til Jon.

Jon Kanonbra
En helg i november var det landsmøte for 
Amnesty Internasjonal på Lillehammer, og 
som flyvende ambassadør for Amnesty 
var selvfølgelig Jon tilstede. Jeg inviterte 
ham til te for å snakke om hvordan han 
vant verdensmestertittelen, men fansen 
måtte få oppmerksomhet først. Theodor 
og Jonathan har vært med Jon høyt opp i 
himmelen over Vangsvatnet før i sommer 
og hadde 1000 spørsmål de skulle hatt 
svar på – helst samtidig…kult å være en 
helt for smågutter, ikke sant Jon? 

Jeg hadde også en del spørsmål og lurte 
på hva som hadde fått vinden til å snu etter 
akroflyvingen under Veko i sommer. Jon 
har helt klart flydd bedre enn han gjorde 
da og de to første omgangene hans  
under VM var heller ikke noe som løftet 
ham nærmere seierspallen. Han tygger litt 
på spørsmålene og forteller at i sommer var 
han ute av form, han hadde hatt et år uten 
akroflyving. Når en flyr akro er det viktig at 
en er psykisk forberedt, har en god følelse 
fra start og føle at dette behersker jeg. 
Jon forteller:
- De to første treningsdagene i Sveits var 
jeg sengeliggende pga vondt i ryggen. Jeg 
hadde overtrent de siste ukene og de to 
første omgangene var jeg veldig svak. Jeg 
klarte ikke løpe og måtte ha vind imot for å 

klare å starte. Det var nesten litt skummelt 
og jeg holdt på å gi opp VM-tittelen.

Han blir litt stille mens han kjenner på 
følelsen, så bedyrer han at han dro til 
Sveits for å ta gull. 

- Jeg fikk behandling for ryggen og brukte 
yoga og meditasjon for å bygge opp energi, 
og fysisk oppvarming for å få kroppen 
varm og myk . Det blir en mental forbereding 
der jeg visualiserer programmet jeg skal 
fly i forkant. 

Jon reiser seg og bruker armer og pust for 
å illustrere hvordan man bygger mental 
styrke. Jeg nikker og er helt med, sikkert 
flere som kunne trengt det der ja.

- Tredje dagen gikk det bedre. Jeg fløy 
ganske bra og jeg prøvde en ny teknikk 
med å kunne minske G-belastningen i roll-
manøvren. Jeg var så svak etter å ha ligget 
i flere dager at jeg hadde problemer med å 
flytte kroppen min ut i bøylehjørnet når jeg 
hadde stor G-belastning. Jeg fant  ut at 
jeg ville prøve å trekke bøylen bak under 
klatringen, motsatt av det som er vanlig. 
G-belastningen ble redusert og uten  
anstrengelse klatret jeg høyere mens jeg 
rollet fint over på rygg. Det funket.

- Fjerde dagen tenkte jeg at det var no eller 
aldri. Jeg ville få litt action i konkurransen. 
Guido lå på første plass og det var den 
plassen jeg ville ha. Min eneste mulighet 
til å komme opp på listen var å gjøre en 
vanskelig manøver. Jeg var ikke helt sikker 
på å klare det, men det var egentlig ett fett 
om jeg ble nr 2 eller nr 8, jeg ville bare ha 
førsteplassen. Rollover hadde jeg aldri sett 

hverken på video eller i konkurranse, men 
jeg fløy den øvelsen som eneste utøver 
den dagen og banket alle…hehe. 

Rollover er ment å skulle være som en 
“barrel roll” som en egentlig trenger ror 
for å utføre på en best mulig måte. Jon 
fikk mange poeng for å gjøre øvelsen som 
førstemann. Dommere er som mennesker 
flest og blir mest imponert første gangen. 
Guido Gehrman var den eneste som tok 
opp utfordringen og fulgte opp rollover-
manøvren dagen etterpå. Han gjorde den 
ikke så pent, men fikk den godkjent.

- Jeg flyr mye bedre under press og femte 
dagen fløy jeg best av alle. John Heiney 
som også hadde kommet for å ta gull, sa 
til meg etter omgangen at ”If I knew you 
flew like this I would have saved my money. 
Jon ler høyt og ser frekt på meg.

- Jeg regner med det blir intens flyaktivitet 
i to år til. Da skal jeg vinne akroVM på Voss 
i 2008. Vet du hva John Heiney også sa til 
meg? ”A student should pass his master 
or the master has failed.”

John Heiney var på Voss i 2004 og hadde 
akrokurs som bl.a. Jon var med på. Det 
var for øvrig Leonardo da Vinci som sa 
de ordene først, og han var jo også en 
gammel mester. Ikke bare hadde Leonardo 
kloke ord, men han tegnet også i det 
femtende århundre en flyinnretning som 
ligner mye på dagens hangglidere. Mod-
erne teknologi har gjort denne drømmen 
virkelig og nå kan menneskene fly som 
fuglen med egne vinger.

”If I knew you flew like 
this, I would have saved 
my money.”

John Heiney

Foto: Eli Fjose
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Cross Country magasinet, lik sporten 

det representerer, skylder sin eksistens 

til hanggliding. Hadde ikke de første pio-

nerene kikket misunnelig opp på seilflyene 

som sirklet over hodene på dem, og der-

etter lett dypt i de tomme lommene sine 

og lurt på hvordan de noen gang skulle få 

muligheten til å være der oppe, for så å 

begynne å eksperimentere med påler og 

plastikk for å oppnå drømmen sin, ville fort-

satt mesteparten av oss vært på bakken 

istedenfor i lufta. Men, tidene har forandret 

seg. I mange deler av verden hvor himme-

len tidligere nærmest var infisert av hang-

glidere, er det nå nesten kun paraglidere 

igjen. På starter som Annecy i Frankrike, en 

av de travleste i Europa, utnummererer pa-

ragliderene hanggliderene med hundre til 

1, hvis det i det hele tatt finnes noen hang-

glidere der! Den samme situasjonen finner 

vi igjen over hele verden. Men hvorfor? 

Hvorfor?
Etter å ha mottatt nok et brev fra en leser 

som klager på manglende hanggliderin-

nhold i bladet, og igjen frustrert over å ikke 

motta stoff verken fra hanggliderpiloter el-

ler leverandører, bestemmer jeg meg for 

å grave dypere og sjekke med dem som 

er involvert i sporten hvor de tror prob-

lemet ligger, og hva som kan gjøres for å 

bekjempe det. ”Hanggliding pleide å være 

den enkleste måten å komme seg i luften 

på, nå er det paragliding som er det. For 

tretti år siden var seilfly den enkleste måten 

å komme i luften på, så kom hanggliderne. 

Paragliderne har ganske enkelt tatt over 

etter hanggliderne. Så enkelt er det”. Air-

wave designer og tidligere britisk hang-

glidermester Bruce Goldsmith var nesten 

klinisk i sin vurdering. Er det kun bekvem-

melighet som betyr noe i dag? Hvor store 

sekkene våre er. Hvor fort vi kan komme i 

luften. Komme oss opp. Komme oss ned. 

Dra hjem igjen? Igjen hører jeg klokkene 

ringe. Vesten har fått motforestillinger mot 

alt som krever mer enn 5 minutters plan-

legging, forberedelse eller vedlikehold, og 

dette forselger skjebnene til mange ting. 

Kursing
Bekvemmelighet kommer i mange former, 

og kursing ble også nevnt som en nega-

tiv faktor. Neville Almond fortalte meg,” 

Skolene har et kommersielt dilemma.  

Paragliderkurs er enklere og mer 

lønnsomt. Jeg vet om flere piloter som 

har begynt med paragliding før de fant 

veien til hanggliding, selv om hanggliding  

i utgangspunktet var det de ønsket å  

begynne med”. Statistikken bekrefter 

også dette, UK har kun en hanggliding-

skole igjen, og Frankrike og resten av Eu-

ropa følger i samme spor.

En positiv fremtid
Tekst: Bob Drury. Oversetter: Lena Abotnes

Antall hanggliderpiloter fortsetter å 
synke, men Bob Drury argumenterer 

for at redningen er nærmere enn 
man skulle tro… 
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Ny design?
Så det er umoderne, vanskelig å lære og i 

tillegg dyrt. Jeg begynner å lure på hvorfor 

i all verden noen gidder. Fra hvor jeg står 

ser det ut til at hanggliding trenger en red-

dende engel. Ligger svaret i ny design? 

Tidligere hanggliderdesigner, Ian Grayland, 

”Å gjøre glidetallet enda bedre er en blind-

gate. Svaret ligger i billigere, lettere, enklere 

og mer brukervennlige vinger.” Anatoly 

Cohn er enig, ”Framtiden er en personlig 

flymaskin, som er trygg, enkel og som man 

har råd til. Den som designer den beste 

maskinen med hensyn på de kravene, vil 

vinne markedet”. 

Fremtiden
Men på tross av alle fordelene og ulempene 

jeg har fått presentert, er jeg fortsatt usikker 

på hvorfor jeg skal begynne å drasse rundt 

på en 40 kg tube på skulderen, kjøpe tak-

stativ, og i tillegg måtte stå opp en time 

tidligere på en perfekt dag for å ha tid nok 

til å sette sammen den fankens tingen. 

Er jeg alene med disse spørsmålene? Ikke 

i det hele tatt. Dette er grunnen til hang-

gliderpilotenes aldrende og synkende 

medlemsmasse. Jeg spør Steve Elkins 

hvor han ser hangglidersporten om tyve 

år; ”Hvis dagens utvikling fortsetter, må 

produsentene seriøst begynne å tenke på 

hvordan man kan feste rullestoler til deres 

nye design, for gjennomsnittsalderen til 

pilotene vil være 70 år!”

En fot i begge leirer
Tilbake i bilen, sprettende over slettene 

i Ghana under en himmel du ville tatt ut 

skilsmisse for å få oppleve, innser jeg plut-

selig at ved min side har jeg en som kan-

skje kan svare på mitt spørsmål. Antoine 

Boisselier er flere ganger fransk hanggli-

dermester og innehaver av bronse medalje 

i hanggliderverdensmesterskapet i Brasil i 

2003, i tillegg får han fortsatt tid til å være 

testpilot for Ozone, og fly akrokonkurrans-

er med paraglider. Han er en av få piloter 

i verden som flyr både hangglider og 

paraglider på toppnivå. ”De to maskinene 

utfyller hverandre perfekt” sier han. ”Hvis 

jeg ønsker å fly distanse på en god dag, 

tar jeg hangglideren fordi jeg kan fly fortere 

og lengre. Jeg foretrekker å fly dem i XC-

konkurranser også fordi man kan fly virkelig 

fort helt fram til mållinjen. I motsetning til 

i en paraglider hvor man tar store sjanser 

når man kjører full speed i lav høyde eller i 

en le-side. I tillegg er hanggliderens han-

dling utrolig. Hangglidere er for distanse-

flyging, paraglidere er for å leke seg med. 

Jeg elsker å fly akro med paraglider fordi 

du har så mange flere muligheter enn med 

en hangglider.”

Hva er tryggest?
Jeg er skeptisk til Antoine’s overbevisn-

ing om at hangglidere er tryggere. Det er 

en debatt som har rast i mange år. ”Du får 

mer fart, bedre gli og mer ytelse, men tro 

ikke at hanggliding er tryggere. Det er de 

ikke”, dette var Bruce sine ord til meg. Spør 

hvilke som helst paraglider pilot det samme 

spørsmålet, og du vil sannsynligvis få en 

liten latter og et svar i retningen: ”Har du 

noen gang sett en av dem lande skikkelig?” 

Igjen henvender jeg meg mot Antoine. ”De 

fleste tror at hanggliding er mest farlig fordi 

det går fortere og er laget av harde materi-

aler, men jeg tror det er motsatt. Strukturen 

gir god beskyttelser for kroppen, konstruk-

sjonen knekker først. I en paraglider er det 

ingenting som absorberer støtet. Dårlige 

hangglider landinger ser skumle ut, men 

ofte er det kun en oppreiser som blir øde-

lagt. Et tilsynelatende uskyldig krasj med 

paraglider medfører ofte en brukket ankel 

eller enda verre, en brukket rygg”. Jeg 

begynner å forstå at det ikke er en sannhet 

i denne debatten, bare meninger og mage-

følelser for hva som passer hver enkelt. 

Redningen
Men nå ser jeg klart hva som er redningen 

for hanggliding. Det er ikke utviklingen av 

nye vinger, eller nye treningsmetoder. Det er 

sannsynligvis heller ikke håpet om at hang-

gliding vil bli morderne igjen. Redningen for 

hanggliding ligger i den økende mengden 

av paragliderpiloter. Vi er de som allerede 

forstår fri flyging og som elsker følelsen av 

å fly. Vi er de som allerede liker å utforske 

verden fra oven, slik bare fuglene kan. Vi er 

det nye blodet som sporten trenger. Det er 

vi som vil få mest igjen for det, og som vil 

tape mest på at hanggliderene forsvinner 

i stillhet. 
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Raul Ivan Rodriguez Fernandez
Verdens beste paragliderpilot. Vi snakker her om akro paragliding, en gren der utstyret 

ikke bare er et verktøy for å fly, men der liner og duk utgjør en forlengning av kroppens 

egne lemmer. Intervjuer og oversetter: Pål Hammar Rognøy

Ingen annen paragliderpilot har konsekvent 
vunnet så mange store konkurranser over 
tid som det Raul og hans bror Felix Rod-
riguez har. Mange tror at de bare var to 
middels paragliderpiloter som startet med 
akro til rett tid. Det er feil. De hadde begge 
lang fartstid i det spanske distanseland-
slaget før akro skulle ta over all deres tid. 
Det var i 1998 da de med likesinnede ven-
ner startet verdens første akroteam, Safety 
Acro Team, forkortet SAT.

SAT var i Argentina for å trene og spille inn 
film. På den tiden var akro paragliding stort 
sett høye wingovere, loops, spinn og stall. 
Under trening på en spinnøvelse med 
en ny skjerm oppdaget Raul noe veldig 
spesielt. En ny øvelse? Føltes nesten 
som spinn, men med fullt trykk i skjer-
men. Øvelsen fikk etter hvert navnet SAT 
etter navnet på teamet. Denne sesongen 
benyttet SAT tiden på å forfine øvelsen 
og utvikle den videre til Dynamisk SAT og 
Tumble. Plutselig besto akro av mer en 
noen få øvelser.

Sporten utviklet seg, og brødrene Rod-
riguez startet et samarbeid med Spanias 
største importør av paraglidere, Airex. 
Med sponsing kunne de reise mer og 
delta i konkurranser verden over. Med de 
nye øvelsene var plutselig akro paragliding 
også blitt en potensiell seriøs konkur-
ransegren.

Sammen med eieren av Airex, var Raul 
også med og startet det nye paraglider-
merket ACT. Men allerede i 2003/2004 
etter et år med intensivt arbeid og ut-
vikling, ble ACT avsluttet før de egentlig 
kom med noen skjerm på markedet.

Jeg spør:  
Merket ACT ble stoppet nesten før det 
startet. Hva skjedde?
Jeg jobbet med AIREX, den største im-
portøren av paragliderutstyr i Spania. 
De importerte GIN, Edel, Sup’air ect, og 

Pilot profil

Foto: Barbara Uranga
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nå ville sjefen for AIREX starte et nytt 
merke, ACT. Vi hadde gode designere fra 
Spania og Peter Brinkeby og jeg jobbet 
med testing og utvikling av skjermer for 
ACT. Ganske raskt var vi klare med min 
acro proto Reaction som skulle vise seg 
å være en veldig fin glider. Det var denne 
skjermen jeg endelig fikk til infinit tumble 
med i slutten av oktober 2004. Men ut av 
det blå, for oss andre i ACT, ville plutselig 
sjefen for Airex invistere alle sine penger i 
et sportshotell på Costa Rica, og ACT ble 
lagt ned. 
Det var veldig frustrerende å bare slutte 
på den måten, og Claudio Mena, Domi-
nique Cizeau og jeg begynte å diskutere 
mulighetene for et eget selskap. Vi tok 
kontakt med Olivier Nef (Advance design-
er) og startet NIVIUK. Vårt eget selskap. 
Vår drøm.

Er NIVIUK en ny og forbedret versjon av 
ACT? 
Ja som jeg forklarte i forrige spørsmål 
startet det med ACT, men vi hadde ingen 
kontroll over selskapet. Nå kan vi være 
våre egne sjefer og gjøre alt på vår måte.

Du har vært sammen med Barby så 
lenge jeg kan huske, og nå har dere 
giftet dere. Hvordan fridde du?
Dette begynner å ligne på LOVE MAGA-
ZINES? Je, je. Vi giftet oss i begynnelsen 
av 2004, etter å ha vært forelsket i syv 
år. Barby var faktisk ikke lovlig i Europa, 
da hun opprinnelig er fra Argentina, og 
et ekteskap gjorde papirarbeidet mye 
raskere. Vi er utrolig lykkelige i sammen, 
og endelig kan vi reise sammen rundt i 

Europa uten problemer med papirer.

Barn snart?
For øyeblikket er det ikke det vi satser på, 
men det kommer garantert.

Først SAT, så TUMBLE, nå INFINIT 
TUMBLE. Hva blir det neste? Noen 
fantasier om nye triks?
Å ja! Men jeg trenger mer tid til å jobbe 
med nye triks. Under den beste trenings-
sesongen i år har jeg bare konsentrert 
meg om å perfeksjonere FAI godkjente 
øvelser på grunn av VM i Villeneuve. Til 
vinteren skal vi til Argentina for å trene, og 
teste ut nye ting. De beste nye øvelsene 
tror jeg blir syncro øvelser. Det er mange 
ting Felix og jeg vil prøve ut sammen.

Hvordan synes du akro konkurranser 
har utviklet seg?
Øvelser og måten disse evalueres på har 
endret seg noe, på en positiv måte. Men 
det som virkelig har endret seg er pilotene. 
Det er så mange fryktløse unge piloter på 
høyt nivå. De lærer seg alle øvelsene på 
bare tre års flyging. Dette er det som gir 
meg følelsen av hva akro er i dag. Det er 
fra disse nye øvelser vil komme i framti-
den. 

Stemmer det at det er på grunn av deg 
at din bror Felix bare kan se på ett øye? 
Hva skjedde?
Da Felix og jeg var små lekte vi med dart. 
Du vet sånne piler man kaster mot en blink 
på veggen. Jeg satte en sånn pil rett i øyet 
hans. Det ble flere besøk på sykehus i et 
forsøk på å redde øyet, men det gikk ikke. 

Vi var bare små barn, men jeg har veldig 
dårlig samvittighet for det som skjedde.

For to år siden, byttet du og Felix syncro 
partnere. Men på grunn av en ulykke der 
din nye partner Pablo brøt ryggen ble du 
tvunget å fly sammen med Felix igjen.
Min partner har alltid vært Felix, men Pablo 
og jeg ville fly sammen i Acroaria bare for 
å teste det siden vi begge fløy samme 
skjerm, REACTION. Men like før konkur-
ransen kolliderte vi i luften og Pablo brøt 
ryggen, og vi fikk aldri sjansen til å fly sam-
men som partnere. Etter Acroaria forsto 
Felix og jeg at det virkelige teamet var 
SAT-Brothers, og ingenting kan endre det.  
Vi lærte å fly sammen, og ingen kjenner 
oss så godt som vi kjenner hverandre.

Dere er brødre, men har likevel en veldig 
forskjellig flystil, og dere flyr forskjel-
lige type skjermer. Felix er mer brutal 
og aggressiv, mens du er mer smooth 
og fintfølende. Hva er det som gjør at 
det likevel funker så bra?
Felix er min drømmepartner. I 18 år har 
vi fløyet sammen på de samme stedene, 
samme øvelser og frem til nylig like skjer-
mer. Vi behøver ingen radio for å forstå 
hva den andre vil, og elsker begge å fly. 
Vår stil er forskjellig, men likevel veldig lik, 
og vi har fløyet syncro sammen i syv år nå. 
Når vi trener behøver vi bare si til hveran-
dre hva vi vil gjøre, nye som gamle ting, 
og det er bare lett.  Det gir en fantastisk 
følelse når jeg flyr syncro med Felix. Det 
er så naturlig brutalt.

Nå som du har verdensmesterskapstit-
telen, hva er dine videre mål for fram-
tiden?
Nye øvelser og nye stiler er det jeg drømmer 
om. Med NiviuK håper jeg på forskjellige 
skjermer for forskjellige stiler.

Hvem blir den neste verdensmesteren i 
akro paragliding? Raul igjen?
Neste VM er på Voss i Norge. Jeg kommer 
til å være der, og kommer til å gjøre mitt 
beste. Men jeg vet at det ikke kommer til å 
bli lett å vinne.

Foto: Agustin Uranga
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Vorsprung durch Tecnik
I tråd med tradisjonen (sjå FF nr 4 2001) 
startar vår reportasje på Autobahn, ein 
stad i das Vaterland. Derfra kan vi rappor-
tere følgande: Tyskland er tilbake i pole 
position som verdas teknologiske spyd-
spiss. Gløym romferder, kunstig intelligens 
og nanoteknologi. Høgtekologisk zenith 
anno 2006 er rasteplass-dassane ved 
Autobahn. Vi lar oss ikkje forundre av at 
lokaliteten er rein som ein operasjonssal. 
Vi lar oss ikkje imponere av at billettering 
og tiltrede er velorganisert som ein sveit-
sisk bankfilial. Men vi vi lar oss rive med 
i heftig begeistring når vi reiser oss etter 
utført oppdrag, og observerer at do-ringen 
automatisk roterer rundt sin egen akse, og 
blir vaska, tørka og desinfisert i ein dertil 
anbrakt automat. Vi ser fram til neste 
Tysklandstur med blanding av skrekk og 
forventning, sidan vi reknar med at neste 
utviklingstrinn blir ein automat som også 
tek seg av det personlege papirarbeidet i 
samband med toalettbesøket.

Fliegerparty
Vi, dvs Børre, Jan Morten og skribenten, ar-
riverer Køssen kl 1300 GMT (God til Middels 
Termikktid) Blå himmel, dekorert med kvite 
skyer og fargerike tekstilar. Rask innsjekk 
på Pension Schmid, så rett i heisen. Mel-
lom alle PG-dukane over oss kan vi skimte 
enkelte vingar med meir substans. To av 
dei som surrar rundt i den høgaste sfæren, 
viser seg å vere Per Digranes og Svein 
Kvamme. På toppen treff vi ein smilande 
Eivind Bøe, som reiste frå Bergen ein dag 
etter oss. Slik er det når ein har konvertert 
til ryggsekkvinge, og kan la SAS ta seg av 
transporten. Overløpar! Uansett, Edvin var 
ein viktig ingrediens i det bergenske HG-
miljøet den gang håret var langt og broka 
trang, og det er godt å ha han i lufta igjen, 
sjølv om det er med slapp duk. Han rekk 
omtrent tre skliturar berre på den tida vi riggar, 
så eg innrømmer at PG har sine gode sider.

Tre englar og ein rampegut

Eg innrømmer også at eg er litt ekstra 
anspent ved start. Det er eit halvt år sidan 
forrige tur. Den resulterte i inngåande 
kjennskap til spansk og norsk helsevesen. 
Lysten til å flyge er der, men angsten ligg 
litt på lur. Og eg er slett ikkje sikker på 
om den gode feelingen vil kome tilbake. 
Min kjære Merlin er vrak, så her står eg 
og løfter på noko så eksotisk som ein UP 
Speed. Veldig lett å starte, i følge eigaren 
Høgspent-Hans.

Jauda, grei start. Godt å vere i lufta igjen 
også, sjølv om det blir sklitur, og eg ikkje 
heilt rekk å verte godvenner med Speed-
en på 10 minutt. Landinga får vi kalle, tja, 
nesten godkjent? Men tradisjonell Køs-
sensk landingsvelkomst er heldigvis ikkje 
betinga av lang tur og fin landing, og dei 
siste bekymringar druknar snart i ein 
duggfrisk halvliter fra der Fliegerbar.

Akkurat i kveld er det faktisk noko på gang 
i der Fliegerbar. Litt av incitamentet vårt 

Tekst: Stein Gjøsund

for å reise hit i år, er 30 års jubileet for det 
første Hangegleiter Weltmeisterschaft. Og 
det var sjølvsagt i Køssen, med sjølvaste 
Sepp Himberger som var primus motor. I 
dag har Sepp hyrt inn ein Cubansk trio for 
å underhalde, og både han og borgarmes-
teren held lange talar som ingen hører på. 
Børre og Fredrik ventar ivrig på å bli ropt 
fram som representantar for dei gamle 
heltar. Til ingen nytte. Kven bryr seg om 
gamle heltar i dag?

Den Cubanske trioen syng i alle fall om dei 
gamle revolusjonsheltane Che Guevara og 
Fidel Castro, medan mørket senkar seg 
over det norske langbordet i der Fliegerbar. 

An, auf, hinter, neben, uber 
Unter-Berg-Horn!
Vi har forlatt heimlandet midt i den var-
maste og finaste seinsommaren i manns 
minne. Her i Nord-Alpene er værmeldin-
gane mildt sagt sørgelige for den komande 
veka. Dei som kom nedover tidleg, har fått 

Reisebrev frå der dritte Norwegish-Austerreichiche Knochentour.

Pilot i Laminaren er Bjørn Nyfløtt (også kalt Flynøtt!).
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eit par fine flydagar. No er gråværet i an-
marsj frå vest.

Vi brukar veststarten, og det blir etter kvart 
mange som surrar rundt rett over start. 
Med uvant vinge og dårlig flyform, er eg 
lite lysten på å kjempe om plass med PG-
svermen i trange bobler. Det blir ikkje nød-
vendig. Eg har griseflaks, tar av rett inn i 
dagens beste heis, og er over toppen av 
Unterberghorn på no time.

Deretter har eg toppen for meg sjølv i ein 
time. Det er grått lokk over heile området, 
og det løftar i skybas. Gryta bak toppen er 
oppfylt av ei feit sky som ligg og rullar seg 
i bakevja, med lange grå tentaklar som ho 
av og til strekker opp etter meg. Eit regn-
vær i anmarsj frå vest får meg etter kvart til 
å sette kurs mot landinga.

Wurst und Nebel
Værmeldingane slår til. Vått og grått. Vi 
utrustar ein ekspedisjon for å utforske 
området rundt Wilde Kaiser. På vegen dit 
studerer vi potensielle landingområde, med 
tanke på den dagen det byr seg eit høve til 
å utforske fjellkjeda frå lufta. Det som slår 
oss er følgande: Kvar er alle høgspent-
ledningane? Her er enorme jorder utan 
så mykje som ein liten snubletråd. Hadde 
dette vore heime, ville det vore vevd inn i 
stolpar og ledningar på kryss og tvers.

Vi kjører til vegs ende ved turisthytta 
Griesener Alm. Derfra ruslar vi opp i fjel-
heimen, og ender til slutt opp på Stripsen-
jochhaus, høgde 1577. Der er det Wurst 
mit Sauerkraut å få kjøpt. Og kaldt Bier i 
skikkelige steintøykrus.

Bergsteigen
Enno gråare og våtare enn i går. Ryktet om 
den fine turen (eller er det ølet på Stripsen-
jochhaus?) har spredt seg, så i dag skal 
”alle” til fjells. Børre og Rolf blir med på 
topptur, resten av ekspedisjonen tek sikte 
på terrassen til Stripsenjochhaus. Stien 
viser seg å vere særdeles bratt og luftig. 
Den fører opp i eit skar mellom svimlande 
tindar.

Det er satt opp ståltau til handtak på dei 
mest utsatte partia. Den som mister taket 

her, ender som våt flekk i dalbotnen. Min-
neplater over dei som mista taket før oss, 
får oss til å holde ekstra fast. Vi er svært 
fornøgde med oss sjølve når vi til slutt står 
i Ellmauer Tor i 2000 m høgde. Neste gang 
skal vi vere litt meir forberedt med mat og 
utstyr, og ta turen heilt opp til korset på 
Predigtstuhl.

Rampe-Start mit Saltomortale
Været er som ein middels vinterdag på vest-
landet, inklusiv nysnø på toppane. Svein 
Kvamme og Nilo Erdal, som tok til vettet og 
kjørte til Bassano i går, rapporterer om sol, 
varme og termikk. Nilo rapporterer også 
om akutt behov for nye oppreisarar et-
ter ein mislukka rampestart. Vi stikk innom 
Skyline i Ubersee for å handle aluminium til 
Nilo, så set vi kurs sørover.

Halvveis gjennom Brenta-dalen blir vi møtt 
av eit skremmande syn: Ein usannsynleg 
stor og feit blomkål veks opp gjennom 
stratosfæren, rett over der Monte Grappa 
skal være. Er det slike forhold vi skal flyge i? 
Vi kjenner Svein og hans forhold til meteor-
ologien, og fryktar at han befinn seg inni 
nimbusen ein stad.

Men det gjer han heldigvis ikkje. For på 
landinga i Bassano blir vi møtt av ein 
særdeles blid Stavanger-gjeng. Restane 
av nimbusen ligg ute over sletta, og det har 
vore ein gromdag. Nilo tilbyr seg å køyre 
oss til start. Vi sjekkar forholda på rampa, 
og får heile historien om gårsdagens korte 
tur:

Rampen er bratt som ovarennet i Hol-
menkollen, og når ein først er i bevegelse, 
er det sjanselaust å stoppe. VG-snora 
hekta seg mellom to plankar, og dermed 
var det bråstopp etter to steg, og på nasen 
i plankedekket. Så sklei både Litespeed og 
pilot ned rampa, og gjorde kollbøtte utfor 
kanten. Vingen hamna opp ned i småskog 
og tornekratt, og det vart ein krevande ber-
gingsaksjon. Nokre titalls meter nedanfor 
ender krattet i eit stup.

Vi grøssar, og køyrer vidare til veststarten. 
Det er ein nydeleg grasbakke, med flat 
topp som rundar perfekt av til akkurat 
passe bratt. Nokre kuruer får vi tåle. Det er 

derfor det er så grønt og fint. Børre greier å 
finne litt kveldstermikk, og på landinga blir 
vi servert italiensk øl, til ein avveksling.

I Bassano er det viseleg organisert med 
separate landingar for HG og PG. Ved HG-
landinga ligg eit splitter nytt, rimeleg hotell. 
Dei markedsfører seg som ”sportshotell”, 
så vi føler oss som sportsmenn i dag. 
Uterestauranten dannar grense mot land-
ingsområdet. Her treff vi ein gjeng unge 
fykarar frå Stjørdal, og det vert duka til eit 
hyggeleg langbord i den milde kvelden.

La dolce Vita
Neste dag blir det så bra, at eg nesten har 
dårleg samvet overfor dei som er igjen 
i våte, forblåste Køssen. Monte Grappa 
er eit stort stykke fjell, og vi køyrer heilt 
til topps. Det blir omtrent som å køyre til 
Blåhø, men steinrøysa er bytta ut med fine 
grøne enger, og vierkrattet med pinjelun-
dar. På toppen ligg det eit storslått min-
nesmerke over slaga som vart utkjempa 
her under første verdenskrig. Det er også 
eit mausoleum for 25000 av dei falne.

Dermed får vi oppleve å skru termikk over 
ei massegrav. Kanskje litt respektlaust. 
Utsikta er i alle fall til å dø for: I nord ligg 
ein endelaus kvit tanngard beståande av 
Dolomittane og tindane i dei sørlege Al-
pene. I sør breier Po-sletta seg mot Golfo 
di Venezia, og Adriaterhavet som blinkar i 
sol frå skyfri himmel. Etter kvart er det dus-
invis av vingar i lufta, mest PG, bra med 
HG, og endatil eit par Atosar.

I motsetning til Køssen, er det her så god 
plass at det aldri er nødvendig å trenge 
seg saman i boblene. Svein er den mest 
uthaldande, og held på i fire timar. Sjølv er 
eg bra sliten i nakken etter tre, og begynner 
å skli ut frå 2000m, retning Adriaterhavet. 
Varioen viser 0 i det uendelege, mens eit 
lappeteppe av vingardar og landsbyar 
passerer nede på sletta. Det føles som eg 
kunne sklidd heilt til Venezia. Tenk å lande 
på Markusplassen!
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1. plass: Stein Olsen (PG) med 81 stemmer. 
Arne Årsbog flyr i Romsdalen med den majestetiske Trollveggen i bakgrunnen.
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Fotokonkurransen 2006

And the winner is...
Vi i redaksjonen har gleden av å presentere vinnerne i årets fotokonkurranse. 

I år har dere medlemmer stemt fram deres favorittbilde på friflukt.no. >>



20

Totalt ble det avgitt 310 
stemmer fordelt på 62 bilder 
fra 19 fotografer. 

Resultat:
1. plass: Stein Olsen (PG) 

med 81 stemmer

2. plass: Kjell ”Speider’n” Keogh (HG) 

med 26 stemmer

3. plass: Nikolas van Etten (PG) 

med 20 stemmer

Premier:
1. plass: Icaro 4-Fight hjelm med visir 

(veil. 2100,-) 

2. plass: Camelback med fin sekk 

+ flyhansker (veil. 1380,-)

3. plass: Parahawking DVD (veil. 290,-)

Alle premiene er levert av Termikk & Rotor.

2. plass: Kjell ”Speider’n” Keogh (HG) med 26 stemmer.
Fantastisk utsikt mot Galdhøpiggen og utover Jotunheimen.

3. plass: Nikolas van Etten (PG) med 20 stemmer.
Nikolas van Etten starter med kameraet under duken.

Tekst: Mikael Benjamin Ulstrup
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En fryd for øyet
Stein Olsens blinkskudd fra Romsdalen falt 

godt i smak og stakk av med hele 26 % 

av stemmene. Et lite stykke bak kom Kjell 

Keoghs flotte panorama over Jotunhei-

men, tett fulgt av Nikolas van Ettens stilige 

startbilde. Fri Flukt er meget fornøyd med 

resultatet og gratulerer alle tre.

Vinneren forteller
Jeg er 36 år, født og oppvokst på Gjøvik, 

men har siden 2003 hatt fast adresse i Ån-

dalsnes i Rauma kommune, som forøvrig 

har satt seg mål i å bli verdens beste kom-

mune for naturglade mennesker (ja det er 

en fantastisk plass å fly PG…). Klubben 

min er Romsdalstindene Paragliderklubb. 

Jeg er i dag en hardt lesende PP2’r, men 

forhåpentlig med PP3 i lomma før dette 

kommer i posten:) Jeg har 2 år og ca 70 

turer i sporten. Bildet ble tatt under åpnin-

gen av årets Fjellfestival, hvor vi i klubben 

var med og fikk profilere sporten vår! Pi-

loten på bildet er Arne Årsbog med Trol-

lveggen som bakgrunn.

Til slutt vil redaksjonen sende en stor 

takk til Bjørn Reiten fra Hvittingfoss 

Luftsportklubb som har laget 

avstemmingssystemet vårt.

Stein Olsen. Her på toppen av Elbrus, 
Europas høyeste fjell (5642moh).

Fotokonkurransen 2006

4. plass: Ole Jonny Rønneberg (PG) med 15 stemmer.

5. plass: Ståle Ramstad (PG) med 13 stemmer.

6. plass: John Einar Hoel (HG) 
med 12 stemmer.
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Vi Oslo-folk liker å skryte av oss selv. 
Bergensere når oss ikke til sålekanten i så 
måte. Mange mener vi Oslo-folk også er 
høye på pæra. Det er helt feil. Mange av 
oss er høye på helt andre ting. 

La meg ta noen eksempel på skikkelig 
grovt Oslo-skryt: OPK (Oslo Paraglider-
klubb) er med 214 direktemedlemmer, og 
knappe 200 støttemedlemmer, Skandi-
navias desidert største paragliderklubb. 
Ingen over. Ingen ved siden. Tre av pilotene 
på Norges femmanns PG-landslag er 
OPK´ere. Fire av de fem lengstflyvende 
PG-piloter gjennom tidene i Norge er 
OPK´ere. Sju av de ti beste pilotene i Adels- 
kalenderen for PG-folk er OPK´ere. Tre 
av de fem lengstflyvende piloter i 2006 i 
Norge er OPK´ere. OPK har dessuten best 
økonomi, størst klubbhus, flest instruk-
tører, flest PP5´ere og genererer flest nye 
piloter gjennom landets mest omfattende 
kursvirksomhet på området. Nesten alle 
OPK-medlemmer vet hvor god klubben 
og dens medlemmer er, og legger sjeldent 
skjul på at vi er stolte av det også. Det er 
lett å bli kvalm av slikt skryt! Men det er 
fryktelig lett å erte på seg en OPK´er. Her 
er et kort kurs:

Mobb en OPK´er
Start med å spørre om gode flysteder 
rundt Oslo. De fleste OPK´ere svarer da 
nord- og veststarten Sundvollen, og sør- 
og veststarten Grøtterud. Nevn da at ingen 
av flystedene egentlig er OPK´s. De til-
hører andre klubber, nemlig Hvittingfoss- 
og Hole-klubben. De fleste OPK´ere vil 
da skynde seg og si “Solfjellstua”. Påpek 
da at denne sydveststarten ikke ligger i 
Oslo, men i Bærum, at stupstarten knapt 
egner seg for erfarne PP3´ere, og byr på 
fire minutters skliturer ned til et beite-
jorde fylt av olme kyr i gjennomsnitt. Om 
noen OPK´er da skulle huske å nevne den 
rene veststupstarten Grefsenkollen, spør 

du om folk flyr ofte der, og hvor langt de  
oftest flyr? Ha i bakhånden følgende tall 
om Grefsenkollen: 38 flyturer på to år og 
distanserekord svimlende15 km.

Om den utvalgte OPK´eren etter denne 
nedrivende øvelsen, fortsatt holder haken 
høyt og stolt og overlegen, nevner du sånn 
i forbifarten at du har lest Forumet på www.
opk.no, og har undret deg på om dette er 
representativt for hva klubben driver med? 
Da garanterer jeg deg gjennomslag. OPK-
forum er virkelig en hver OPK´ers ak-
kileshæl.

PG-folk flest er rause og romslige. Få er 
utstyrt med for store mengder av dette 
merkelige genet som heter misunnelse, 
som roter til alt for mye alt for mange steder. 
PG-folk flest driter i hvor mye du har eller 
hvor stor du er. OPK-folk er intet unntak. 
Derfor tør jeg å skrive videre. 

OPK historikk
Det er fristende å hevde at historien om OPK 
sammenfaller med historien om paragliding 
i Norge. Mange av dem som tidlig på 
1980-tallet stormet medvinds nedover  
alpinbakker i forsøket på å fly fallskjermer 
på den måten, står bak stiftelsen av OPK. 
Etableringsmøtet skjedde i september 
1987, året etter landets første PG-instruk-
tørkurs på Oppdal. Klubben talte da hele 18 
medlemmer. Flere av disse paragliderens  
pioneerer i Norge flyr fortsatt. Andre slutta 
da de nyutviklete paragliderene i mot-
setning til fallskjermfillene sent på 1980-
tallet faktisk begynte å fly både høyt og 
langt. Det er ingen hemmelighet at OPK-
pioneerene fortsatt står sentralt, både i 
drift og videre oppbygging av OPK, og av 
sporten i sin alminnelighet. Ingen nevnt. 
Ingen glemt. 

Med utgangspunkt i at Oslo altså ikke byr 
på de mest spektakulære flysteder, flyttet 

Tekst: Tor Smaaland.
Bakgrunnsfoto: Halvor Landsverk

klubben tidlig hovedsete til Hemsedal. 
Området byr på et rikt mangfold av fly- 
muligheter på de fleste vindretninger. Du 
finner alle 19 på Loggboka. Det er ganske 
kuriøst at ingen ennå har krysset 100-
kilometersmerket med takeoff Hemsedal. 
Mye tyder imidlertid på at det vil skje i 2007. 
Det kommer jeg tilbake til.

Etter en omflakkende tilværelse fra det 
ene mer rølpa stedet etter det andre i 
Hemsedalen, endte klubben i det tidligere 
pensjonatet Vangen på Tuv like nord for 
Hemsedal sentrum. Med to fast stasjon-
erte minibusser, tretti sengeplasser, digert 
velutstyrt kjøkken, spiseplass til uvanlig 
mange, et par stuer og TV-rom for frem-
visning og undervisning, og ikke minst; 
uteplass nok til å arrangere hagefest for et 
par hundre, sier det seg selv at Vangen har 
stått sentralt i OPKs aktiviteter. Klubbens 
seks til åtte intensivkurs kjøres herfra sam-
men med ulike oppfølgingskurs. Vangen 

Da OPK ble stiftet, ble følgende formål vedtatt: Flest mulig skal fly lengst mulig, 
sikrest mulig billigst mulig. Det gjelder fortsatt.
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Klubben vår

er fast arrangørsted for Norgescup, flere 
klubbkonkurranser og oftest månedlige 
sosiale arrangementer der paragliding ikke 
nødvendigvis alltid står helt i fokus. Vangen 
og Hemsedal kan uten tvil karakteriseres 
som et av de sentrale stedene for paraglid-
ersporten i Norden.

OPK nå
Klubben arbeider svært aktivt for å holde 
fast ved OPKs formålsparagraf: Flest mulig 
skal fly lengst mulig sikrest mulig og billigst 
mulig. Det betyr at klubben og tilhørende 
ressurspersoner står bak en lang rekke 
arrangementer som sikkerhetskurs, tan-
dem- og distansekurs, utenlandsreiser og 
ulike typer faglig bistand. Selv om enkelte 
naturlig nok har tid til å stå på mer for  
fellesskapet enn andre, er klubbens 
egentlige egenkapital, medlemmene, 
uvanlig sterkt engasjert i driften av alle ar-
rangementene. Vi liker å tro om oss selv at 
om en ikke orker mer en stund, står det alltid 

to klare for å overta. Så langt har det meste 
vist at troen holder stikk. Vi er sikre på at 
OPK vil opprettholde god flyfart videre, 
og at vi fortsatt skryter like hemningsløst 
av oss selv neste gang denne spalten står 
åpen for oss. Med 71 klubber i Norge, blir 
det altså en gang rundt år 2087. Og det ser 
vi allerede fram til.

Inntil da har klubben følgende nyhet å by 
på for 2007: 
Den første som flyr over 100 km med take-
off fra en av klubbens registrerte flysteder 
i Hemsedal, kan innkassere en premie på 
3000 kroner. Jeg har ikke spurt styret om 
lov til å skrive dette, men regner med at jeg 
ikke blir kasta ut av denne grunn heller.

OPK inviterer Longyearbyen Luftsportslag 
til å presentere seg i neste nummer.

Faktaboks

Klubbnavn  Oslo Paragliderklubb

Etablert Stiftet 6. september 1987

Geografisk område  Oslo med 
Akershus, Buskerud og Vestfold

Antall medlemmer 400-500?

Antall aktive (flyr mer enn 10 t. per år)  
 Hundrevis!
Menn Mange
Kvinner Langt fra så mange

Lokale flysteder (navn, moh, vindretn.)  
Flysteder (nær Oslo)

Solfjellstua, 300, S, SV, V
Grefsenkollen, 310, V

Sundvollen. 390 N, NV, V 
Flysteder Hemsedal/Gol (utvalg)

Grønndalen øvre. 1220. SØ, S, SV, V NV
Grønndalen nedre, 1100. S, SV, V

Grønndalen Solheisen, 970, S, SV, V, NV
Hydnefossen, 1150. NØ, Ø

Fjellheisen, 1270, NV, N, NØ
Totten 2, 1497, NV, N, NØ, Ø, SØ, S

Gol/Flatagrov, 820, S, SV

Hjemmeside  www.opk.no

Leder  Even Hornfeldt

Tor Smaaland utøver paraventing på 
Grefsenkollen.Foto: Jan Richard Hansen.

Grøndalen under Hemsedal Open 2005. Foto: Bjørn Skarpås.
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Tekst: Børge Støylen

Jeg våkner opp og hører 
det monotone suset av 
regn som treffer trærne i 
bakgården. Tunge dråper 
på store nyutsprungne 
blader. Langhelg i Oslo. 
Regnhelg i Oslo. Dnmi.no 
viser nordavind. Godt 
vær på kysten, usikkert 
på Østlandet.

Jeg setter over kaffen, titter ut av vinduet. 
Ingenting er så dystert som Oslo svøpt inn 
i regn. Byen er avhengig av solskinn for å 
bli likt. I regn er den en parkeringsplass. Et 
sted man oppholder seg, mens livet foregår 
utenfor Ring 3. Langt utenfor. En biltur på 
åtte timer for min del

Lang kjøretur
Rastløsheten begynner å sette seg. Kaffe-
koppen er snart tom. 560 km? En trikk hyler 
utenfor vinduet. Ei rosa skjorte bak rattet 
på en børstraktor banner høyt og klasker 
håndflaten på hornet. Ekkoet dundrer 
mellom bygårdene. Og jeg rekker aldri å 
drikke opp kaffen.

Motoren går i tre tusen omdreininger og jeg 
er midt mellom Mjøsas bredder. Til høyre 
for meg ser jeg Lillehammer hvor himmelen 
er sporadisk blå. Den depresjonsgrå massen 
ligger igjen over Oslo et sted, og gir næring 
til byfolkets frustrasjon. Jeg derimot, er i 
ferd med å lette.

Dombås. En kaffe på Shell. Bare en kjapp 
en, for målet nærmer seg. Ålesund 210 
km står det på skiltet. 210 km? Jeg føler 
meg alltid like rundt hjørnet hver gang jeg 
ankommer Dombås, og jeg blir alltid like 
forbauset over at jeg bare er syv mil over 
halvveis.

I det Bjorli forsvinner i bakspeilet og snuten 
på bilen tipper ned i Romsdalen, nynner 
jeg til Magnet’ glimrende musikk. “There is 
a million miles to where happiness lives,” 
synger han. Nåvel, en million er det vel 
ikke, for jeg vet at når jeg endelig stopper 
opp nedenfor mitt barndoms fjell, kommer 
tripptelleren til å bikke 56 norske mil.

Spurven og gjøken
“Spurven som følger gjøken”, brukte min 
farmor å si. Det er lenge siden nå, og for 
henne var det et sedvanlig syn. Først min 
far, hennes sønn, så meg. Der borte ved 
hekken og den store bjørken. Spurven som 
følger gjøken. Det slo sjelden feil. I dag, 25 

år senere, betrakter jeg mannen på snart 
58. Han står og myser mot nordavinden. 
Den er sterk og kald og river litt i kinnene. 
Buskene nede i fjellura kaster på seg, og 
synet får adrenalinet til å løpe gjennom 
årene.

Nøkternhet
“Hva tror du far, er den for sterk”? Jeg får 
ikke med meg hva han svarer, hører det 
ikke. Både ja og nei tror jeg han mumler. 
Men han hekter seg inn, og jeg gjør det 
samme.

Jeg vet ikke helt, men jeg tror det er noe 
med menn i den alderen. Nøkternhet i 
risikovurderingen. En annen realisme enn 
oss yngre. Kanskje er vinden for sterk, 
kanskje ikke. Men arven er ført videre, det 
som skjer det skjer. Og selv om han en 
gang gikk på kurs med meg som instruktør, 
tenker jeg meg at han sier; “slapp av min 
sønn, far vet. Vinden er på vår side i dag.” 
Og jeg vet at han har rett. Slik som fedre 
ofte har. Akkurat som da vi gikk tom for 
bensin på ferietur og jeg trodde vi aldri 
skulle komme oss hjem.
Kanskje finner jeg selv den samme roen 
når jeg er 57?

Han lar vinden løfte ham av gårde. Det går 
unna. Jeg smiler, spenner fra og følger 
etter.

Lykke
Så er vi der da. Der hvor lykken bor. I luft-
laget over vår barndom. 57 og 28 år med 
inntrykk og opplevelser. Som liten gutt 
surret han banankasser rundt armene og 
hoppet ut fra balkongen. Fallet på tre meter 
kunne tatt livet av både ham og interessen 
for å fly. Begge deler overlevde, og begge 
deler er grunnen til lykken vi begge opplev-
er i luftlaget over den samme balkongen, 
det samme huset og den samme bygden. 
Og nå som vinger av banankasser er byttet 
ut med et aerodynamisk design av nylon, 
søker vi oss høyere og lengre. Ut mot vest. 
Mot fiskeplassen utenfor Eltrane. USA 

”There is a million miles to 
where happiness lives...” 



Med trangt budsjett og mer enn 2000 abonnenter ønsker vi å utnytte 
annonsemulighetene i bladet bedre. I den anledning søker vi etter en til 
vervet som salgs- og markedskonsulent i Fri Flukt.

Stillingen innebærer:
 • å ta kontakt med potensielle annonsører
 • ansvar for all kontakt med Fri Flukts annonsører
 • oppdatere prislister og forhandlerlister
 • holde oversikt over hvilke annonser som skal inn til hvert nummer

Vi lover et spennende verv, hyggelige medarbeidere og gode utsikter for lønn i himmelen. 
Er du interessert? 
Send en e-post til post@friflukt.no eller ring redaktør Tine Krag for å høre mer (mob 99 70 91 33).

Fri Flukt søker salgs- og markedskonsulent
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neste. Der hvor jeg fikk fem makreller på 
snøret, og ble sjøsyk på veien hjem. Fjorden 
er turkis og 750 meter under oss.

Etter en stund lander vi på fjellplatået. 
Lyngen er varm og god. Det er stille. Ikke 
et menneske å se. Jeg forvillet meg ut hit 
en gang, til fots, og glemte at jeg skulle gå 
samme veien tilbake. Det var en slitsom 
tur for en liten gutt. Nå er det lenge siden 
jeg sist var her, men ingenting er forandret. 
Den samme steinen der borte. Fjellvannet 

hvor jeg og kjærligheten fanget ørret med 
bare hendene. Hun løp nedover den lille 
elven som rant ut og nedover. Det lange, 
lyse håret danset gjennom luften mens 
dråpene sprutet, og glørne fra bålet hoppet 
ut i sommernatten. Latteren hennes lokket 
både på ørreten og meg.

Og årene gikk.

Minner
Det er mange minner her oppe. Gjemt 

mellom fjellvann og vidder kledd med et 
gyllent teppe av mose og gress. Jeg har 
lyttet på heiloen og dens litt triste sang her. 
Trådd mine barneføtter på ski. Endeløse 
streker risset i snøen. Far har en stein et 
sted hvor han for lenge siden gjemte en 
femkroning under. Årstallet på mynten og 
hvor den ligger, er det bare han som vet 
om. Det er en vidde med hemmeligheter.

Vi har fått vår pause, og vår lille samtale. 
Vinden er sterkere nå. Men vi har vært der 
ute, smakt på forholdene - det er ingen sak! 
Far vet best; vinden er visst på vår side i 
dag. Så vi reiser opp til skyene igjen, og flyr 
over vannet og bilder av gammel tenåring-
skjærlighet. Jeg ser ned og hører ordene 
som ble sagt, latteren som vi lo. Den lever 
der nede et sted. En rusten mynt plassert 
under en stein med mening. Den kommer 
til å ligge der lenge etter at vi har landet for 
siste gang.

Spurven og gjøken ja. Vi lander i gresset 
på marken hvor vi begge løp rundt som 
barn. Hvor jeg kjempet mot drager i hissig 
vestavind. Nå lukter det av en ny sommer. 
Fjernt fra regntung asfalt i Oslo.

Så kanskje er det ikke en million miles å 
kjøre til hvor lykken oppholder seg, slik 
som sangen sier? Men om så var, ville jeg 
ha gjort det? Kjørt en million miles altså. 
Ja, jeg ville nok det. For om man vet hvor 
lykken ligger, er man en klovn om man ikke 
søker den opp.
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Seksjonen vår i NAK er 30 år i år, og det 

syntes Stein Arne Fossum var verdt å 

markere. Han tok initiativet til en jubileums-

fest i flotte lokaler på Centralteateret i Oslo. 

Da var ikke hg-pilotene vanskelige å be, de 

stilte mannsterke opp til fest. 

Hangglidingens far
Fredrik Dahl var en av de første som 

begynte med hg i Norge og allerede i 1972 

stod han i Narvesen-kiosker og studerte 

tyske flyblader. Der stod det: ”HG is here, 

birds move over!” Dahl ble bergtatt fra 

første stund. Dette var den ultimate gutte-

drømmen. Nå kunne han være supermann, 

erobre luftrommet, og det bare ved å løpe 

ned bakken. Dahl var en sentral figur på 

jubileet. Talen hans ble selvsagt lang da 

han har mye gammelt hg-stoff å ta av, hele 

fire kartonger er stuet vekk på loftet. Tøys 

om gamle dager, gjøn med Luftfartstilsyn-

et og utdeling av den siste Timeklubb t- 

skjorten, men mannen ble også sentimen-

tal. Mange av menneskene som har betydd 

Mimring på høyt nivå

så uendelig mye for ham var 

samlet på festen. Hva flygingen 

har gjort med livet hans, ble 

også stadfestet: karrieren gikk 

rett i vasken, mangt et dame-

forhold havarerte, økonomien 

gikk i stå, men som han sa: 

”Jeg har fått en ballast i livet, 

jeg aldri ville ha vært foruten.”

Jonathan-prisen
Hvilken pris, sier du? Nei, den 

er ikke så kjent da den ikke 

gis ut for ofte. Hippien (Thom 

Espen Brevig), som i sin tid 

var opphavet til prisen, var en selvskreven 

utdeler. Den heldige vinner var Bjørn Karr. 

Og alle var enige om at denne prisen var 

så fortjent! Karr var redaktør for Fri Flukt 

(Norsk Hanggliding) i hele 18 år. Takket 

være ham ble det kommunikasjon mellom 

medlemmene. Bladene var uunnværlige, 

spesielt i en tid hvor hverken internett eller 

mobilen eksisterte. Bordene vi satt ved var 

pyntet med gamle hg-blader og på veggen 

kunne vi studere forsidene til noen ut- 

valgte numre opp igjennom historien. Hele 

den norske hg-historien er samlet i disse 

bladene. Undertegnede fikk selv en halv 

Jonathan-pris, en såkalt intensjonspris. 

Hjelp, det forplikter! Men jeg kommer aldri 

i nærheten av 18 år..........., så den andre 

halvdelen må jeg nok se langt etter.

Stull og dikt
Werner Johannessen, begynte ikke med 

hanggliding før i 1976, men har da klart å 

bemerke seg i miljøet for det.... For Johan-

nessen har ikke hg vært en fritidssyssel, 

Tekst og foto: Tine Krag

men blitt en del av livet. Og showman som 

han er, ble vi underholdt med en skikkelige 

fly-stull (stev + tull= stull). I selveste Ibsen-

året, proklamerte godeste Børre Grøn-

ningseter med en dramatisert fly-versjon 

av diktet Bukkespranget.

Tilsynets mann
Luftartstilsynets representant var også 

tilstede ved Rein Barrat. Hans uformelle 

tale tok for seg litt av tilsynets utfordringer 

gjennom tidende, fra i det hele tatt å få 

tillatelse til å drive med sporten til motorisert 

paragliding. I dagens trafikkerte luftrom, 

må det fortsatt kjempes for vår eksistens, 

for vi vil da fortsatt fly i fri flukt.

Det stod ikke på innsatsen til festdeltak-

erne, og en vellykket jubileumsfest ble et 

faktum. Det ble dårlig med drikking langt 

uti de små timer, for gamle menn går tidlig 

hjem. Og dessuten var det meldt bra vær 

for søndagen! 

Da de gamle hangglidergutta møttes, ble det liv. Røverhistoriene kom på løpende 
bånd, hjertelige gjensyn og mimring fra gamle dager. Og det ble bestemt: årlige treff 
i november. 

Hangglidingens far. Jonathan-vinner Bjørn Karr.
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Tekst: Tine Krag

Ideen til linjen, høyt og lavt, ved Torshus 

folkehøgskule, dukket opp hos Hans 

Andersen. Ved flere års intens lobbyvirk-

somhet overfor rektor, ble linjen endelig en 

realitet for tre år siden. 

Høyt og lavt

”H/L er ei linje for de som ønsker å utfordre 

seg sjøl på mange plan,” forteller Andersen. 

- Men jeg legger vekt på at det ikke skal 

være en matcho linje. Alle skal få utfolde 

seg i et ivaretakende og inkluderende 

miljø. Vi blir en skikkelig sammensveiset 

gjeng ut gjennom skoleåret. Et fellesskap 

der alle trengs.

Foruten hovedaktivitetene flyging og 

dykking, vil det bli lagt vekt på friluftsliv 

høst som vinter. Det innebærer fjellturer, 

grotteturer, fra neste år kajak, klatring, 

sykling, skiturer med mer. Turer til Hitra, 

Trollheimen og i år Lofoten hører og med. 

Nytt fag på timeplanen

Takket være samarbeidet med Orkla Hang-

gliderklubb, kunne klassen i år pakke ut 

åtte splitter nye Ozon Element paraglidere 

og seletøy. For første gang kan elevene 

velge pg. - Topp moderne kursutstyr gjør 

underverker for progresjonen for elevene, 

mener Hans Andersen.

Ambisiøs lærer

Hans stortrives som lærer ved Torshus. 

Folkehøgskoler har alltid fascinert ham. 

Den levende formidling er fundamentet til 

folkehøgskolen, noe som Hans tiltrekkes 

av. Han forklarer: ”Folkehøgskolen innebær-

er en nær relasjon til elevene og en tett 

oppfølging. Det krever at jeg får brukt et 

vidt spekter av meg sjølv.” Dette er lær-

eren som gir mye av seg selv, men det er 

han overbevist om at gir en god dialog.”

H/L gir en unik mulighet 

til teambuilding da de 

tilbringer mye tid sammen, 

deler store opplevelser, 

og ikke minst at de er 

avhengig av hverandre i 

alt de foretar seg. Hvert 

år har HG/PG-læreren 

en klar målsetting: ”Dette 

skal bli det beste året i 

elevenes liv!” Andersen 

er enig i at det er et høyt 

mål, men synes at det gir 

ham både inspirasjon og 

stå på vilje. 

Ikke som andre lærere 

Andersen får godt skuss-

mål av elevene sine. ”Den 

beste læreren jeg noen 

gang har hatt,” sier Daniel 

Austli Rønsåsbjørg. Han 

var elev på skolen i fjor 

og får ikke rost linjen 

nok, ”helt genial”. Han 

begynte på skolen etter 

en varm anbefaling fra 

ei venninne. Dette er 

skoleåret hvor du kun får 

gjort artige ting: dykking 

og flyging. Det er ikke 

tvil om at klassen digger 

flyging best, og alle har 

Andersen som instruktør. 

Hans varme smil, hans 

pågangsmot, hans uku-

elige optimisme og hans 

motiverende vesen får 

alle elevene gjennom hg-kurset. Og det 

er ingen selvfølge da det er flest jenter på 

linjen. Det er ikke til å stikke under en stol 

at jenter som regel tar flyging litt treigere 

enn gutta. At det er flere jenter synes ikke 

elevene er så rart. Folkehøgskoler generelt 

er mest populære blant jenter.

På Torshus folkehøgskule 

er elevene kjempeheldige. 

De får lære hanggliding 

eller paragliding. Tenk å 

lære å fly på skolen!

Flyging på timeplanen 
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Forskjell på kurs og skole

Den store forskjellen på å lære å fly på en 

skole i forhold til et kurs er progresjonen, 

den er mye langsommere. Det er fordi 

mange stiller totalt blank til hva dette går ut 

på. En annen ting er at alle skal få sjansen 

når de først har søkt og kommet inn på 

linja. Dessuten har læreren et inderlig ønske 

om å gi alle den fantastiske opplevelsen 

det er å kunne sveve ut i det frie luftrom. 

Om noen blir hengende etter, blir det å stå 

på ekstra for å drille inn ferdighetene. 

Lære å fly

Silje Nordås har alltid hatt lyst til å fly, og 

da Torshus er den eneste folkehøgskolen 

med flylinje, var ikke valget vanskelig å 

ta. Om det å lære hanggliding, har hun 

bare tre ord å si: venting, vanskelig og 

slitsomt. Silje Berge understreker at det å 

lære å fly har vært en lang modningspros-

ess. Hun har ikke tall på alle de gangene 

hun har stått og vært nervøs på start. For 

litt skummelt er hg. Men den personlige 

seieren er stor når frykten overvinnes ved 

at de første skrittene på starten tas.

Unikt miljø

Klassen er Daniel godt fornøyd med. - Vi 

har et godt miljø og har blitt en bra gjeng, 

sier han. ”Det er herlig med så mange 

engasjerte folk,” presiserer Silje B, ”Vi har 

blitt en skikkelig sammensveiset gjeng 

som stoler på hverandre.” Klassen er 

flinke til å ta initiativ og er alltid delaktig på 

arrangementer på skolen. 

Et annerledes år

Skoleåret har definitivt svart til forventnin-

gene. Silje N. synes det har vært deilig å 

ikke prestere noe faglig. Dette har vært et 

spesielt år som har bestått av mange im-

pulsive påfunn. Vi har helt klart fått gjort 

mye som vi ikke hadde fått gjort på et 

”vanlig” år. 

Ungdomsuka

På Rikssenteret i Vågå blir det arrangert et 

eget ungdomstreff hvert år. Overnattingen 

er sponset av seksjonen slik at ungdom-

men skal få råd til å komme. Litt uheldige 

var de unge med været i år, men det har 

visst ikke plaget Daniel nevneverdig. Han 

har stått hardt på og klart å få med seg 15 

turer på en uke. ”Det beste med Ungdom-

suka er å få møte nye folk på samme alder”, 

mener Silje B. Alle tre er samstemte om at 

denne uka er et flott initiativ.

Beste flyopplevelse

Silje, Silje og Daniel er langt fra enige om 

hvilken flytur som har gitt dem deres beste 

opplevelse. Silje B. var i ekstase første 

gang hun lettet fra bakken. Da skrek hun 

på sin sjarmerende dialekt: ”No fyker 

eg!” Silje N., derimot, mener at den første 

høydeturen var best. Mens Daniel på sin 

side trekker fram den turen hvor han klarte 

å skru termikk for første gang. Silje var 

veldig fornøyd med seg selv da hun endelig 

fikk en stående landing. Da stemte alt.

Fortsette å fly?

Daniel er ikke i tvil om at han vil fortsette 

med flyging selv etter at skoleåret er 

omme. Han har allerede kjøpt seg utstyr. 

Silje B. håper også på å fortsette, men 

foreløpig leier hun bare vinge av skolen. 

Tiden vil vise om resten av klassen tar 

steget ut med å kjøpe seg utstyr, melde 

seg inn i lokale klubber og drive sporten 

videre på egen hånd. Selv om Hans  

Andersen ikke har laget noen statistikk 

ennå, så er inntrykket hans at de fleste slut-

ter å fly etter skoleslutt. Det er synd, for 

Andersen bruker mye tid og krefter for å 

prøve å rekruttere piloter til sporten vår. 

Andersen har pratetøyet i orden og får 

også denne gangen siste ord: ”Jeg vil gi 

en honnør til klubbene rundt om. Skolen 

får elever fra hele landet og jeg henviser 

til de lokale klubbene etter endt skoleår. 

Jeg får bare fine tilbakemeldinger på at 

elevene blir tatt godt hånd om og hjulpet 

videre av lokale ildsjeler. Tusen takk!”

Faktaboks

Torshus folkehøgskole
7320 Fannrem
Tlf: 72 47 98 52
Søknadsskjema på www.torshus.
com

5 linjer: hestefag, idrett og friluftsliv, 
helse og sosialfag, forming og høyt 
og lavt

Silje Berge, Daniel Austli Rønsåsb-
jørg og Silje Nordås var alle elever 
ved Torshus skoleåret 2005/2006.

Læreren i storform. 
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Landing med 
Deltadragger i 
turbulens
Kategori: Uhell
Flyfase: Landing
Flysted: Grøtterud, Buskerud 
Dato: 18.06.2006
Flybevis: SP5
Erfaring: 15 år, 336 timer og 123 turer
Personskade: Skrubbsår nær venstre øye
Utstyr: La Mouette Toppless, Aeros sele 
og helhjelm
Skader på utstyr: Brukket høyre oppreiser
Forhold: Kraftige, termiske forhold. 
Vindøkning utover dagen, overgang til 
mer vestlig og regn på ettermiddagen. 
Over skyene var det en del bølgeskyer, 
men bølgene slo ikke ned. I høyden var 
vinden mer vestlig og mer enn 10 sekund-
meter mange steder utenfor boblene. De 
kraftigste boblene stanget seg vei nesten 
rett opp.

Hendelsesforløp
(Rapporten er noe forkortet) Det gikk le-
kende lett å komme opp. Det var rett og slett 
veldig vanskelig å holde seg under høyde-
begrensningen. Å skru seg ned i harde 
femmerbobler er ikke lett. Jeg lå lenge og 
lurte på om jeg skulle lande på hovedland-
ingen eller finne et bedre egnet gressjorde. 
Men vinden så rimelig grei ut på landingen 
mens jeg lå over og så på vindpølsa der 
nede. MEN DET VAR ET DUMT VALG, OG 
JEG VISSTE JO EGENTLIG BEDRE. Inn-
flygingen gikk greit selv om det var turbu-
lent. Deltadraggeren var ute og jeg dro på 
god fart før landing. Vinden var ikke altfor 
kraftig, og jeg har god styrefart og er 5 
meter over bakken. 100 meter unna ser jeg 
en kraftig vindøkning som møter meg et 
par meter over bakken. Jeg blir bare slått 
ned i bakken. I ettertid tror jeg det var del-
tadraggeren som dro meg ned da vindkula 
tok tak i den.

Sikre sider HG

Årsak
Vindøkning under landing førte til at delta-
draggeren (virker som bremseskjerm) trakk 
meg raskt ned. Møtet med bakken ble noe 
hardt. Alt fungerte greit under innflyging, 
farten var god, retningen stabil. Dette 
hadde ikke skjedd dersom jeg hadde lyttet 
til den tvilen jeg hadde hele tiden; jeg burde 
valgt et annet landingssted. PILOTER SOM 
BRUKER FLYSTEDET GRØTTERUD, MÅ 
VÆRE OPPMERKSOMME PÅ AT UNDER 
KRAFTIGE TERMISKE FORHOLD, KAN 
DET VÆRE MEGET KREVENDE Å LANDE 
HER.

Kommentar
Jeg har aldri brukt Deltadragger selv, men 
har mange landinger med bremseskjerm. 
De har det til felles at de skal øke mot-
standen og synket, men de er laget noe 
forskjellig. Begge vil få kraftigere virkning 
jo mer fart man bruker, og glidebanen 
blir desto brattere. Ved mye vind og mye 
pådrag blir glidebanen svært bratt. Kraftig 
turbulens i tillegg kan føre til at vingen faller 
rett ned til tross for at man mener å ha nok 
fart. 

Jeg har selv opplevd en lignende episode 
med bremseskjerm i kraftig vind, og 
konkluderte etter den hendelsen at jeg 
bør unngå å bruke bremseskjerm der jeg 
forventer mye vindgradient. 

Ned i fallskjerm 
på oppvisning
Kategori: Uhell
Flyfase: Flyging
Flysted: Voss
Dato: 01.07.2006
Flybevis: SP5
Erfaring: 10 år, 308 timer og 304 turer
Personskade: Ingen
Utstyr: Moyes Litespeed 4, 4 Fight hel-
hjelm og Metamorfosi nødskjerm.

Tekst: Arnfinn Markeng

Skader på utstyr: Bøyd spile. 3 knekte 
spiletipper
Forhold: En del skyer 3-4 sek

Hendelsesforløp
Avslutningsshow på Ekstremsportveko. 
Skulle fly oppvisning i akro og avslutte 
med flåtelanding. Drar på fart til den første 
loopen. På vei opp fra stupet merker jeg 
at farten er liten. Drar da bøyla godt  
inntil brystet (safety pos.). Men farten er 
for liten og vingen stopper opp på toppen 
av loopen. Beina faller ned på bommen og 
vingen begynner å dale som et blad. Mister 
grepet og faller i seilet. Kaster nødskjerm 
umiddelbart, da faren for at et vingerør skal 
briste og vingen gå i spinn. Har en rolig og 
fin tur ned, mens jeg knepper opp selen og 
gjør meg klar for vannet.

Årsak
For liten fart.

Kommentar
Fart er alfa og omega når man skal utføre 
en loop. For liten fart på toppen kan føre til 
at vingen tumbler. Hvis man har liten fart 
og blir fristet til å skyve bøyla fram for å 
komme raskere rundt, reduseres farten  
ytterligere og risikoen for å tumble øker 
enda mer. Derfor er det viktig at man trekker 
på fart når man er på toppen av loopen og 
horisonten dukker opp i synsfeltet. Når 
man trekker på fart øker samtidig radiusen 
på loopen. Hvis man trekker på litt for tidlig, 
og litt for mye, så flates loopen ut på toppen, 
og man kan risikere å falle ned i seilet der-
som farten i utgangspunktet er lav.

Akro foregår som kjent over vann med 
redningsbåt på vannet. Så både pilot og 
vinge har en rimelig god sjanse til å komme 
relativt velberget fra en slik hendelse der-
som fallskjermen holder og piloten tenker 
over når han kaster skjermen i forhold til 
avdriften i vinden.



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

STILLING LEDIG
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En annen ting som er verdt å nevne her er 
at dette skjedde under oppvisningsflyging. 
Vi vil helst vise oss fra den beste siden når 
vi vet at mange ser på. Og gjerne legge til 
det lille ekstra for at det skal bli veldig bra. 
Utrolig hva enkelte gjør for å komme på TV!

Skjøv ut for tidlig 
i landing
Kategori: Uhell
Flyfase: Landing
Flysted: Salknappen, Vågå
Dato: 27.06.2006
Flybevis: SP2
Erfaring: 3 år, 7 timer og 31 turer
Personskade: Ingen
Utstyr: WW Falcon 2, Helhjelm
Skader på utstyr: Brakk venstre ytre 
vingerør.
Forhold: Blåste fra øst, 5 m/s

Hendelsesforløp
Det blåste mer enn jeg har startet i før. Jeg 
var litt skeptisk. Starten gikk fint, men kort 
tid etter kom jeg veldig lavt. Jeg hadde 
beina klar til å løpe, men trengte det ikke. 
Utover platået sank jeg veldig og ble 
engstelig for å ikke rekke over kanten. 
Puh, det gikk heldigvis. Utover dalen var 
det litt av en huskestue, jeg ville bare ned 
for å lande. Innflygingen og finalen gikk 
kjempefint, selv om vinden hadde økt. Litt 
turbulent var det jo, så jeg dro på masse 
fart. Det dumme var at jeg skøv ut altfor 
tidlig og deisa ned i bakken og knakk 
venstre vingerør.

Årsak
Skjøv ut for tidlig.

Kommentar
I 5 m/s er det ikke mye som skal til av ut-
skyvning før vingen parkerer nok til at vi 
kan ta den ned ved å løpe et par skritt på 
bakken. Dette er som regel den tryggeste 
måten å lande på i vind. Kraftig utskyvning 
kan føre til at man blir løftet høyt opp fra 
bakken. Og har man først skjøvet ut, må 
man fortsette å holde armene over hodet 
og beina langt bak helt til man er nede. Litt 
skjev vinge i utskyvingstidspunktet eller litt 
sidevind fører gjerne til at et vingerør treffer 
bakken først. Da er man en lærdom rikere 
og noen hundrelapper fattigere.
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Så var atter en sesong over, og vi må fint 
vente noen måneder på lysere dager og 
lengre turer. Årets sesong har fra mitt 
ståsted vært preget av et ganske høyt 
antall ryggskader, og hendelser knyttet til 
flyging i mye vind/sterk termikk. En endelig 
oversikt vil komme i første nummer av 
2007. Spørmålet er imidlertid hvorfor vi får 
så mange alvorlige skader i år... i snitt blir 
det en alvorlig skade med lang sykemelding 
pr uke i høysesongen. Riktignok har det 
vært en veldig fin sommer med mye flyging, 
men antallet er uansett altfor høyt. Vi MÅ 
gjøre noe med holdningene våre, for vi er 
tydeligvis villige til å sette helsa i pant når 
vi tar av. For det er VI som velger å ta av, 
under de forhold vi har til rådighet. Det er 
den ene siden av saken, en annen side er 
de ferske pilotene som ikke evner å ta 
innover seg risikoen, pga lav kunnskap, og/
eller erfaring. Kunnskap og erfaring er som 
kjent med på å forme holdningene våre, og 
vi må etterhvert bli flinkere til å innse at våre 
ferske utøvere må fly på enkle flysteder i 
enkle forhold. Og ikke minst, vi bør sørge 
for at ferske PP2ere flyr med mer erfarne. 
Jeg mener at ferske piloter bør fly minst 
fem turer på et flysted sammen med mer 
erfarne piloter, for å samle noe erfaring før 
de evt prøver alene (under snille forhold). 

Til neste gang: ha en god jul og godt 
nytt flyår, og til de som skal utenlands på 
nyåret... Ha en kjempefin tur!! :o)
Under følger to hendelesrapporter som er 
kommet inn den siste tiden: Les og lær!

Bygeløft og mye 
vind
Piloterfaring
PP trinn: 2
Antall timer: 14
Antall turer: 55
Antall år: 1

Utstyr
Vinge: Nybegynnerskjerm DHV 1
Seletøy: Ikke oppgitt

Sikre sider PG
Ryggbeskytter: Ikke oppgitt
Hjelm: Hel

Meteorologi
Varmt, 24 grader, fint vær i ytre strøk. Byger 
i innlandet. Svak nordlig vind.

Hendelsesforløp
Jeg skulle prøve et nytt flysted, og det 
skulle vise seg til å bli en ganske “møkka” 
tur. Det begynte med at vi gikk opp på fjellet, 
det tar 45 minutt. Pakket ut, og satte i gang 
å fly. Det var nok vind til å akkurat klare å 
henge. Vi hang der i 20 minutt. Så så vi en 
regnbyge komme øst ifra. Skyen nærmest 
seg oss, og jeg fløy vestover. Vi var i forkant 
av skyen utover mot landing, men fikk litt 
nedbør på oss. Vi kom litt lenger enn xx 
da jeg plutselig fekk veldig løft. Jeg brukte 
stupspiral og prøvde å trekke ører. Da kom 
plutselig en skikkelig byge med en kraftig 
vind ifølge. Den vinden førte oss lenger 
vest i stor fart. Jeg kom over xx og inn i en 
rotor bak en ås, ble kastet litt rundt før jeg 
dro i retning sjøen. Da jeg var 20 meter over 
sjøen løste jeg meg, og landet i vannet. Så 
svømte jeg inn til land hvor etterhvert båter 
kom for å hjelpe meg.

Skader
Ingen

Kommentar
Dette høres ut som en mindre god fly- 
opplevelse. Igjen har vi en hendelse der 
piloten, enten, ikke utviser nok respekt for 
vær og forhold, eller mangler kunnskap nok 
til å forstå værbildet. Å lære seg å “lese” 
været er ikke så lett. Men desto viktigere. 
Vi har stadig hendelser der dette går igjen 
som en feil. Etter å ha lest denne rapporten, 
sitter jeg igjen med noen spørsmål:

Ble det i forkant av denne turen foretatt 
noen vurdering av forholdene? Forholdene 
er den viktigste tingen å ta hensyn til på et 
flysted. Og regnbyger i området bør få oss 
til å innta en passiv holdning. Det var første 
gang eleven fløy fra flystedet. Var det mer 
erfarne piloter med? Elever skal ikke fly på 

Tekst: Olav Kant

steder de ikke har utsjekk fra. Dette er noe 
vi bør ha økt fokus på i tiden framover. Men 
eleven velger altså uansett å ta av, og flyr 
en stund uten nevneverdige problemer. 
Når bygen nærmer seg, forsøker han å fly 
vekk fra situasjonen, noe som godt kunne 
vært en bra løsning. (Å fly bort fra en 
situasjon kan være en veldig god løsning, 
istedet for å “tvinge” seg ned på den faste 
landingen!) Imidlertid kommer regnbygen 
så fort at eleven ikke kommer unna, men 
opplever kraftig bygeløft, og vindøkning. 
Tilslutt velger han altså å lande i sjøen, 
noe som fort kan bli dramatisk. Det står 
at han løser seg ut i 20 m høyde, men jeg 
antar at han ikke hoppet i sjøen fra denne 
høyden. Det ville i såfall vært meget farlig. 
Ved vannlandinger, hold deg sittende i 
seletøyet til du er nede!

Ut og plukke 
kongler... nesten
Piloterfaring
PP trinn: 3
Antall timer: 114
Antall turer: 343
Antall år: 5

Utstyr
Vinge: Mellomstadie, DHV 1-2, Standard
Seletøy: Moderne, med 17 cm skumdemping
Hjelm: Hel  

Meteorologi
4-6 m/s inn på take off, til tider småtermisk 
enkelte plasser, men for det meste som 
smør i lufta.

Hendelsesforløp
Hadde prøvd meg på tur og var på vei 
tilbake til hanget for å ta høyde igjen. Kom 
inn til hanget og begynte en rolig sving 
mot venstre da 70% av vingen min klap-
pet inn på høyresida. Grunnen til dette var 
sannsynligvis en kombinasjon av to meget 
uheldige faktorer. Det løsnet en boble da 
jeg skrapte terrenget samt at et vindkast 
slo vingesida inn. Æ fikk ei helvetes drein-
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ing mot høyre før æ klarte å pumpe vingen 
nesten helt ut igjen. Samtidig klapper 30% 
av venstresida inn og vingen begynner å 
spinne bakover i lav høyde. Æ var sikker på 
at æ skulle gå i bakken og begynte sånn 
smått å tenke på nødskjermen for å dempe 
fallet, men fant ut at det beste var å pumpe 
høyresida helt ut sånn at æ fikk stoppet 
spinnet. Da klapper resten av venstresida 
inn og æ har et 60% innklapp samtidig som 
vingen stuper i ei helsikes fart fremover og 
under meg... trodde ei stund at æ skulle falle 
nedi vingen men så falt æ bare rett ned og 
kunne pumpe venstresida ut igjen sånn ca. 
3-4 meter fra tretoppene. Så var det no litt 
småtteri og krimskrams til før æ kunne fly 
normalt ut fra fjellet og så tilbake igjen for å 
få høyde nok til å lande oppe. 

Pilotens årsaksvurdering
Hovedårsaken var at det kom et vind-
kast i min venstre medvindsving og slo 
inn høyre vingeside. Hadde jeg svingt 
mot vinden hadde dette ikke skjedd. Det 
som gjør dette til et næruhell er at alt i 
hendelsesforløpet skjedde rundt 5 meter 
over tretoppene der vi nesten ALLTID 
skraper terreng når vi skal ta høyde og 
opp igjen...

Skader
Ingen skader.

Kommentar
Denne hendelsen skjer i lav høyde, under 
termisk hangflyging. Piloten får gjentatte 
problemer, og vi må anta at disse skyldes 
termisk og/eller mekanisk turbulens.Med 
4-6 m/s inn på start som kanskje for-
sterkes av termisk vind i perioder, blir det 
lett turbulens i så lav høyde over trærne 
som denne piloten sier han var! Men  
pilotens beskrivelse forteller meg, at enten 
er det VELDIG turbulente forhold, eller så 
overkorrigerer han skjermens innklapp. 
Eller, vi har en kombinasjon av dette. 

Flere moderne “snille” vinger har i økende 
grad en mer krevende bremsekarakteris-
tikk enn før, de steiler vesentlig bråere enn 
i “gamle” dager. Denne piloten hadde flaks 
som unngikk tretoppene. Lærdommen blir 
at: Høyde er sunt, året rundt. Vind lager 
turbulens i lav høyde, jo sterkere vind, jo 
sterkere turbulens. Det er godt å lese at 
piloten takler hendelsen på en grei måte, 
han flyr opp og topplander etter denne 
“heisaturen” 

Distanse ligaen PG

Plass Navn Distanse

1. Arne Kristian Boiesen 467.2

2. Fredrik Sandquist 441

3. Ole Jonny Rønneberg 395.1

4. Gunnar Sæbu 381.4

5. Kjell-Harald Nesengmo 342.1

6. Lennart Artmann 334.1

7. Anders Baerheim 292.7

8. Ole-Halvard Smetbak 251.6

9. Arne Årsbog 220.9

10. Hans Cato Grytnes 217.3

Distanse ligaen HG

Plass Navn Distanse

1. Dag Ring 720.5

2. Bjørn Joakimsen 627.2

3. Nils Aage Henden 587.7

4. Otto Baste 583,5

5. Erik Bergseter 499.6

6. Olav Lien Olsen 478.8

7. Olav Opsanger 472

8. Øyvind Ellefsen 445.7

9. Bjørn Trygve Hammer 231.8

10. Jan Erik Gjerland 227.6

FriDistanse ligaen PG

Plass Navn Distanse

1. Arne Kristian Boiesen 447.7

2. Frode Halse 441.2

3. Tom Salamonsen 353

4. Lennart Artmann 334.1

5. Gunnar Sæbu 297

6. Fredrik Sandquist 264.2

7. Arild Flatland 251.3

8. Ole Jonny Rønneberg 225.4

9. Anders Baerheim 216.7

10. Ole-Halvard Smetbak 209.5

FriDistanse ligaen HG

Plass Navn Distanse

1. Dag Ring 562.3

2. Nils Aage Henden 453.9

3. Erik Vermaas 430.2

4. Trond Olsen 368.8

5. Erik Bergseter 366.5

6. Olav Lien Olsen 302.9

7. Arnfinn Markeng 273.7

8. Bjørn Joakimsen 263.2

9. Steinar Sverd Johnsen 203.5

10. Tibor Stern 163.3

Endelige resultater fra DL/FDL PG/HG 



Sesongen 
er slutt og 
mange tar 
en pause 
frem til sola 
skinner og 
termikken 
er tilbake. 
Ikke gjør 
det! Dra ut 
innimellom 

og ta deg en skli-tur. Du vil 
treffe mange med felles 
interesse og du finner ut at det 
sosiale også kan gi noe. 

Når skisentrene åpner vil du finne muligheter 
hos mange av disse hvor det går an å 
benytte deler av løypene som start både 
for HG og PG. Eller ta med noen flykam-
erater/venninner og dra i skolebakken og 
tren start og landing. Sikkerhetsmessig er 
det viktig at du ikke på din første tur om 
3-4 mnd føler deg rusten og tenker at jeg 
burde nok ha trena litt i vinter! Uansett, er 
du som meg er det alltid like moro å fly. 
En tur i skolebakken eller en sklitur på 
3 minutter kan bety mye for hvordan jeg 
føler meg. Nok prat, over til en del ting som  
seksjonen ønsker å informere om:

En sesong med en god del 
hendelser
Sesongen 2006 har vært meget bra, vær 
og flymessig. Det er bare å slå fast. Men 
det skjedde dessverre mange hendelser 
og mange av dem var unødvendige! Over 
30 ulykker med personskade og mange av 
disse fikk kompresjonsbrudd i rygg. Om 
man hadde fulgt sitt instinkt når man var 
usikker på toppen og avlyst turen kunne 
mange av disse skadene vært unngått. 
Klubbens faglige leder har oversikt over 
alle skader og kopi av alle hendelser som 
klubbens medlemmer har vært involvert i. Ta 
kontakt med ham om du lurer på noe. Kan-
skje klubben skulle arrangere en sikkerhets- 
kveld? Gått igjennom hva som har skjedd 
og funnet ut hvordan man unngår at det 
skjer igjen! En oversikt over ulykkene ligger 
også ute på våre hjemmesider.

Nytt fra seksjonen
Rikssenterets sesong
Rikssenteret har hatt en kjempesesong. 
Det har vært veldig mange besøkende. Vi 
har ikke talt opp overnattingsdøgn ennå, 
men rekorden fra 2004 på 1500 døgn vil bli 
slått. Været har vært stabilt og bra, det er 
ikke mange dagene i løpet av sommeren at 
det ikke har vært flydd fra noen av startene 
på og rundt rikssenteret. 
Utviklingen av senteret fortsetter. Vi ser nå 
på muligheten til å gå til anskaffelse av 2-
3 campinghytter. Da vil man kunne bo litt 
mer for seg selv for de som ønsker det og 
likevel beholde det sosiale miljøet som er 
på senteret. Vi jobber videre med saken og 
vil informere hva som skjer via nyheter på 
våre hjemmesider og i Fri Flukt.

http://hp.nlf.no Vår Web-løsning bør 
oppdateres og vedlikeholdes bedre
Seksjonen mangler en eller flere Web-
master(e) til vår Web-løsning. Med en 
ansatt i halv stilling til å gjøre det daglige 
arbeide i HP/NLF strekker ikke tiden til hvis 
seksjonsansatte også skulle drifte disse 
sidene. Vi søker derfor etter en som er villig 
til å ta på seg dette ansvaret. Jobben vil 
være å gi hjelp når seksjonen trenger det 
og evt. gjøre forandringer i struktur som 
er ønskelig eller nødvendig. HP/NLF er 
villig til å belønne slik innsats. Er du mye 
på senteret kan vi friste med muligheter for 
fritt opphold der eller vi kan også diskutere 
lønn for dette. Ta kontakt for en diskusjon.

Videopresentasjonene
HG-videoen er sendt ut til våre klubber. Og 
den kan også lastes ned fra våre hjemme-
sider. Dette er et verktøy klubbene kan 
benytte i sin markedsføring av sporten. 
Videoen kan også legges ut på klubbens 
hjemmesider om man ønsker det. PG 
videoen er også straks ferdig og vil sendes 
ut til klubbene som DVD og også legges 
ut på nettet. Vi håper at de midlene som 
seksjonen bruker på dette er vel anvendte 
penger. 

Instruktørsituasjonen
Etter at HP/NLF har avholdt 2 instruk-
tørseminarer og et instruktørkurs er status 
den at vi har omtrent like mange instruk-

Tekst: Arne H. Hillestad, 

fagsjef og daglig leder HP/NLF

tører med lisens som i fjor. Hvis vi ser på 
aktiviteten når det gjelder kursing er den 
nesten på samme nivå for PG, MEN for hg 
har vi i 2006 utdannet kun 25 % av det vi 
pleier å utdanne. Dette er ikke hyggelig og 
seksjonen må sette i verk tiltak for å prøve 
å rekruttere flere HG-piloter. Dette blir 
drøftet på vårt siste arbeidsmøte i styret og 
faglig ledergruppe den 2. desember. 

Årsmøtet eller tinget 2007
Det har snart gått 2 år siden siste ting. 
Lørdag den 17. mars vil årsmøtet i HP/NLF 
avholdes på Thon Hotell Arena på Lillestrøm. 
Her har klubbenes representanter mulighet 
til å være med og bestemme hva seksjonen 
skal gjøre og hvordan.  Man vil også være 
med å stemme over hvem som skal lede 
seksjonen de neste 2 årene og hvem 
andre som skal sitte i styret. Den første 
innbydelsen til årsmøtet sendes klubbene 
før 31.12.2006.

Prøve VM 2007 og VM 2008 i 
akroflyging med hangglider og 
paraglider
Under ekstremsportveko 2007 vil PrøveVM 
i akro HG og PG avholdes på Voss. Sett 
av Veko neste år (24. juni til 1. juli) og bli 
med som deltaker, frivillig eller tilskuer. 
Det samme gjelder året etter den 21.-31. 
august 2008. Denne gangen blir det VM 
og bare HG og PG det gjelder. Egne Web-
sider vil komme opp og informasjon om 
arrangementene vil man kunne finne der. 
Dette er et stort prosjekt for Vossaklubben 
og seksjonen og vi vil jobbe aktivt med 
dette fremover. 

Akro HG
Det er ikke alle som er glad for at vi nå også 
i Norge har tillatt akroflyging med HG. 
Seksjonen mener at vi har gjort en grundig 
jobb i forkant av dette og at siden mange 
andre land starter opp så ønsker HP/NLF 
å være med å styre dette slik at det blir så 
sikkert som mulig! Ifølge nåværende BSL D 
4-7 har ikke Luftfartstilsynet noen juridisk 
hjemmel for å nekte oss dette. Men en ny 
BSL er på trappene og vi vet ikke hva den 
vil inneholde ennå. Det er viktig for HP/NLF 
at vi fortsatt vil ha tillatelse til slik flyging. 
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Norge har en verdensmester i disiplinen og 
vi er rangert som nr 2 i verden som nasjon. 
Og vi kan ikke arrangere VM i akro HG om 
det ikke er lovlig! 
Fagsjefen har tatt HG akro ut av håndboka 
og satt dette opp som eget prosjekt under 
fagsjefen. Vi ønsker på denne måten å ut-
vikle dette videre og nye piloter som ønsker 
informasjon bes ta kontakt med fagsjefen. 

Informasjon til piloter, elever og 
instruktører
For 2 år siden trykket vi progresjonskort inn 
i papirloggboka. Disse progresjonskortene 
bør brukes både under kursing og under 
videre utsjekk til høyere lisenser. Noen kurs 
kjøper ikke inn disse da de ønsker at elev-
ene logger på nettet. Progresjonskortene er 
nå lagt ut som enkeltstående dokumenter 
på vår hjemmeside. Her kan de lastes ned 
og skrives ut. Ta med deg det som gjelder 
for deg ut når du flyr. La din instruktør sig-
nere slik at du vet hvordan du står. Eller 
bruk det til å legge opp flyturen og finne ut 
hva du bør trene på. Lykke til med en sikker 
progresjon.

Lisensfornying
Så kommer det igjen. Det er ikke alle om 
forstår dette. I januar kommer det en giro 
til deg med ditt medlemskap og din for-
sikring. Dette betaler du inne 31.1.2007 
for å fortsette som medlem og for å ha 
gyldig forsikring. Men den 1.4. hvert år 
for SP/PP2 og hvert annet år for de med 
høyere sertifikat så må man sende inn 
fornyelsesskjema for å gi tilbakemelding 
til seksjonen at jeg fremdeles fyller kravene 
til å kunne fly lovlig. Gjør man ikke dette og 
har en ulykke vil ikke forsikringen gjelde. På 
ditt medlemskort som du får i januar står 
det en kode du kan bruke til å logge deg 
inn på MeLWin (medlemssystemet vårt) 
Her kan du selv ut når din lisens går ut hvis 
du ikke vet det og du kan også forandre  
informasjonen vi har om deg, for eksempel 
mailadresse, telefonnummer, bosteds-
adresse etc. Fly mye og fly lovlig.

Happy landings fra Arne

http://hp.nlf.no

Medlemsoversikt 2006:

35

1. Medlemsutviklingen
Antall medlemmer som betaler medlemskap pr.5.9.2006
Årstall  2006  2005 2004 2003 2002
Antall  2326 2383 2329 2287 2165

2. Lisensutviklingen
Gyldige PG lisenser i Norge
Årstall  2006* 2005 2004 2003 2002 
Antall  1266 1380 1229 1239 1068 

Gyldige HG lisenser i Norge:
Årstall  2006* 2005 2004 2003 2002
Antall    288   331   313   369   333
*tallene for 2006 er 6.9

Antall gyldige lisenser fordelt på lisenstrinn (pr. 6.9)
PP2: 427
PP3: 449
PP4: 103
PP5: 287

SP1: 6
SP2: 37 
SP3: 59
SP4: 51
SP5: 135

Totaloversikt:
År:   2003 2004 2005 2006 (6.9.06)
PP:   1239 1229 1380 1266
SP:       369   313   331   288

 Totalt:  1608 1542 1711 1554

3. Kursutviklingen
Nybegynnerkurs:

Oversikt:   2003 2004 2005 2006 pr.10.10   
Ant kurs totalt.     81     69     78     63
HG:   2003 2004 2005 2006
Ant. kurs      12     14     11       3
PG:   2003 2004 2005 2006
Ant. Kurs      69     55     67       60

Elever totalt:   2003 2004 2005 2006
Ant.     426   323   422    333
HG:   2003 2004 2005 2006
Ant. elever      50     59     46     11
PG:   2003 2004 2005 2006
Ant. elever    376   264   376   322
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