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Da er vi i gang med et nytt år og en ny utgave av Fri Flukt. Bladet kommer 
dessverre ut mye senere enn planlagt. Dette var først grunnet mangel på 
artikler til dette nummeret. Jeg maste på folk for å prøve å få inn interessante 
artikler, men det gikk ikke så bra denne gangen. Dette gjorde at bladet 
var litt forsinket, og var ferdig midt under medlemskaoset som sikkert 
noen har merket litt til. Så med mange medlemmer som ikke helt hadde 
medlemskapet i orden, og seksjonen som også har slitt med å få ut riktig 
medlemsdata ut av systemet, kommer nå bladet ut noen måneder forsinket. 
Vi beklager det, men håper bladet blir lest selv om flysesongen er i full gang!

Ser vi har et jubileum med Fri flukt siden dette er utgave 150! Jeg har vært 
med som designer av bladet (med kun et par nummer pause) siden utgave 
116, som ble utgitt helt tilbake i 2006. Numrene tikker ikke like fort oppover 
nå som da det ble utgitt 4 nummer i året, men det er jo flott at bladet fortsatt 
består i disse internett tider. Det ble gjort en litt undersøkelse for noen år 
siden, og tilbakemeldingen var at de fleste fortsatt ville ha et fysisk blad i 
hendene. Det er litt annerledes å bla i et magasin enn å sitte og scrolle på en 
skjerm. 

Siden dette er første nummer i år, så blir det endel oppsummering av ting 
som skjedde i fjor. Så i dette nummeret finner dere tabeller på hvem som 
vant Paragliding Nordisk, NM, Norgescupen og Distanseligaene. Håper dere 
synes det kan være litt interessant uten at dere nødvendigvis er så mye inne i 
slik flyving.

Det er ellers også noen fine reiseartikler, denne gang fra India og Georgia som 
sikkert ikke er så kjent for mange.

Ønsker med dette alle en super fly sesong! Neste nummer kommer til høsten, 
men det er bare å sende inn artikler og bilder fortløpende.

          Jan Richard Hansen
Redaktør      
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Snadder i butikken

4

 
GENIE RACE 4
En ny versjon av konkurranse/XC selen fra 
GIN. Selen har en ny geometri som gjør 
den mer stabil. Videre er selen utstyrt men 
Koroyd(TM) ryggbeskyttelse. Dette er 
en teknologi som innebærer at selen blir 
slankere og mer aerodynamisk uten at det 
går på bekostning av sikkerheten. Dette er 
selen Michael Sigel vant PWC superfinalen 
i januar med.  
Forhandler: www.gingliders.no

Nr. 1  2018

NOVA ION 5
Nova er ferdig med sin Ion 5. Å lage noe 
veldig bra enda bedre byr på en stor 
utfordring, men Nova mener de har greid 
det med sin nye Ion 5.Resultatet er en høy-
yter som er lett og sikker og vil imponere 
deg med en enda bedre «handling» enn sin 
forgjenger. Forhandler: Termikk&Rotor A/S

SUP’AIR EVO LITE
Evo lite er bare 3700 gram i størrelse M. 
Det er fortsatt 17 cm ryggbeskyttelse så 
vekt reduksjonen har ikke gått ut over 
sikkerheten. Selen er laget til deg som vil 
ha en xc sele som er lett, har høy komfort 
og vil ha en sele rettet mot xc flyging. Det 
er også mulighet til å bygge selen om til 
pod sele senere. Det er mange justerings 
muligheter for å sikre god komfort over 
tid.Selen kommer i størrelse fra S til XL og 
dekker fra 160 cm til 205 cm. 
Forhandler: www.flyby-fester.no

Snadder spalten er laget for at PG og HG forhandlerene i Norge kan vise 
fram sine nyeste produkter. Er du en av dem kan du sende ditt snadder til 
post@friflukt.no gjerne nærme neste deadline.

 
NYHETER FRA GIN
Gin jobber nå med to meget spennende 
glidere. En ny EN-C glider her været under 
utvikling en stund og vi har fått opplyst at 
navnet blir Bolero 2. Gin ś filosofi om at 
ikke noe blir sluppet ut på markedet før 
han er fornøyd med produktet ligger nok 
bak den lange ventetiden. Vi har ikke fått 
noen endelig dato for produksjonsstart, 
men antar at den er like om hjørnet.  

Samtidig jobbes det også med en EN-D 
2 liner. Denne har gått raskere i gjennom 
utviklingsprosessen, da den er basert 
på erfaringer og teknologi opparbeidet 
under utvikling av Boomerang 11. AR på 
de prototypene som testes nå er 7+. Med 
hittil ukjent navn denne blir å se i Norge til 
sommeren. For mer informasjon se www.
gingliders.no

NAVITER HYPER
Hyper er en rimeligere utgave av Navter’s 
Oudie 4 og Oudie 4 basic. Instrumentet 
er laget med tanke på de fleste piloter 
og er veldig fint for hike and fly. Hyper 
har kontrollert luftrom lett synlig på sin 
fargeskjerm slik at det er lett å navigere 
utenom. Det er også mulig å legge inn mså 
ruter. Hyper har gps og logger alle detaljer 
fra flyturen.
• Størrelse (107 x 70 x 18 mm)
• Vekt (135 g)
• Touch skjerm som kan leses i sollys
• Wifi og bluetooth forbindelser
• Kontrollert luftromskart
• Hike-and-fly modus
• Perfekt som eneste instrumnent eller 
backup for en Oudie 4
Forhandler: Termikk&Rotor A/S

TRIPLE SEVEN QUEEN 2
Den nye Queen2 er fullstendig redesigna 
i forhold til forgjengeren. Målet har vært 
å innføre en ny dimensjon av ytelse i 
EN C-klassen, og vi er overbevist om at 

NYHETER FRA OZONE
Fra Ozone er Delta 3 og Alpina 3 ferdig. 
Etter å ha testet begge i Mexico i vinter 
kan vi si at ytelsen er litt bedre enn på 
forgjengerne, spesielt glidetallet på full 
speed. De er progressive på styretrykket 
slik at steil og spinn er lett å unngå. 
Sikkerheten føles også som er godt 
ivaretatt da vi fikk flydd dem totalt ca 170 
timer uten noen store innklapp eller andre 
hendelser.
Rush 5 fra Ozone er i skrivende stund ferdig 
testet i m/l og vil være i salg i løpet av mars.
Forhandler: Termikk&Rotor A/S

dette ambisiøse målet er nådd. Queen2 
utmerker seg på mange måter, ved å 
ikke bare ha den beste ytelse i C-klassen, 
men også ved å være en veloppdragen 
dronning. Vi regner Queen2 å være 
plassert midt i EN-C-klassen når det 
gjelder hvor krevende den er å fly, mens 
den vil både oppfylle og overskride 
forventningene til de mest ambisiøse 
piloter i C-klassen. Triple seven Queen 2 
inn på 4. plass i Monarca Open i Mexico. 
Marko Hrgetic fikk ein helt ny Queen 
med seg til Mexico og gjorde rent bord i 
sportklassen. Han klarte en fantastisk 4. 
plass totalt blant de beste 2 linerene og 
CCC-vingene på markedet. Forhandler: 
www.flyby-fester.no

SKYWALK CUMEO
Lettvektsvinge i ”high end” EN-B klassen.  
En effektiv XC-maskin som vil være en 
lett og sikker turkamerat, om det så er på 
langtur eller på ditt lokale flysted.  
Cumeo leveres i fire størrelser og med 
to farge kombinasjoner ”hvit” eller ”blå”. 
Vingene veier mellom 3.7 – 4.6 kg.
Forhandler: www.skywalk.no

SKYWALK RANGE X-ALPS2
Lettvekts podsele. Nå kommer endelig 
standard versjonen av seletøyet som ble 
brukt av mange X-alps utøvere i 2017. 
Range X-alps2 har beskyttelse med 
”PermAir teknologi” som blåses opp med 
en liten pumpe. Range X-alps2 har fått 
tykkere materialer og forbedret komfort 
uten at det har gått utover vekt og 
pakkestørrelse. Range X-alps2 vil komme 
i 3 størrelser og med en vekt på 1,8 til 2.0 
kilo. Range X-alps2 vil være klar for levering 
i Mars. Forhandler: www.skywalk.no

SKYWALK TEQUILA 5
Klassisk vinge i EN-B klassen.
Endelig kommer oppfølgeren til vingen 
som Ziad Bassil har brukt som en av 
referansevingene i EN – B klassen. Tequila5 
vil være klar i begynnelsen av sesongen.
Tequila5 vil komme i tre farger og vil få en 
forbedret ytelse og stabilitet.
Mer info vil komme på våre sider.
Forhandler: www.skywalk.no

NYHETER FRA SKYWALK
Skywalk Norge har mange nye og 
spennende nyheter for 2018 sesongen. 
Nye vinger og seletøy vil bli presentert på 
vår hjemmeside www.skywalk.no og www.
facebook.com/skywalk.norge  i løpet av 
våren og sommeren.

PHI-AIR SONATA
Hannes Papesh har du kanskje hørt om? 
Han er en av de største designerne innen 
sporten vår og var med på oppstarten av 
NOVA i 1989. Nå har han etablert eget 
merke slik at han får frie tøyler.

SONATA er andre vinge fra PHI-Air, og er 
en mid end EN-A vinge. Prototypene viser 
sporty handling og «Mad» Mike Kung leker 
seg godt i vingen. Trenger klubber en ny 
kursvinge eller ønsker du en snill vinge med 
god handling rett etter kurs? Da bør du 
følge med på MadsenLuftsport.no, norsk 
importør av PHI-Air. Følg oss gjerne på 
facebook og instagram for siste nytt om 
vingen. #madsenluftsport.
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PHI-AIR SYMPHONIA
Med SYMPHONIA har PHI-Air satt en ny 
standard for performance og handling 
innen EN-A kategorien. SYMPONIA har 
50 celler, 10 mer enn SONATA. Det du 
tenkte om denne kategorien før, stemmer 
muligens ikke lenger. Les mer og ta en 
titt på retrodesignet til SYMPHONIA på 
MadsenLuftsport.no

Luftig duk er en spesialforretning for salg av artikler til paragliding og motorisert paragliding. Har seletøy, 
nødskjermer, hjelmer og instrumenter med mer på lager. Vi satser på de rette merkene og de rette artiklene til 
de rette prisene. Mye av produktene er lagervare for å sikre en kjapp levering. 

www.luftigduk.no tlf 9180 8290 luftigduk@gmail.com

GRADIENT GOLDEN5
Ny EN-B vinge i den «snille enden». Vingen 
er fullspekket av ny teknologi. Gradient 
har kommet med en ny type vingtipper 
de kaller «Falcon vingtip». Gir mye mindre 
vingtipphvirvler. Sjekk hjemmesiden for 
detaljer: http://gradient.cx/en/Golden5/
details
Veier bare 4,8 kg i størrelse 24. Finnes i 
skrivende stund i 3 størrelser og dekker 
vektområdet fra 75-115 kg Strl 22 og 
30 enda ikke EN-godkjent. 4 standard 
fargekombinasjoner eller velg din egen 
farge. Forhandles av Luftig Duk,  
www.luftigduk.no

BGD PUNK
Ny EN-B i den «shotte enden» med et 
sideforhold på 5,42. En rebell full av energi 
og moro. Høy maks hastighet og har en 
livlig handling. Punk er både laget for 
de som skal fly distanse og for de som 

BGD SEED
En 14 m2 treningsvinge kun for 
bakketrening. Enkel liten vinge som du 
kan bakketrene med og få overført denne 
kunnskapen til den tid du skal bruke i 
luften. Så hvis det er for mye vind til å fly, 
ta frem BGD Seed og tren frem og forny 
dine kunnskaper. Forhandles av Luftig Duk, 
www.luftigduk.no

skal leke seg litt. Dekker vektområdet 
50-120 kg i 5 størrelser. Finnes i 3 
fargekombinasjoner. Forhandles av Luftig 
Duk, www.luftigduk.no

Nr. 1  2017

Vi her på kontoret måtte i utgangspunktet 
lære oss 4 nye systemer som sammen 
skulle erstatte Melwin og samtidig gi oss 
en del funksjoner vi tidligere ikke har hatt. 
Etter hvert som tiden gikk fant vi ut at vi 
kom til å trenge ytterligere et system. Når 
vi så hadde så vidt begynt å få brukbar 
forståelse, ja da fikk vi glade amatører 
oppgaven med å lære 12.000 medlemmer 
å bruke 1 eller flere av disse systemene.
Dette har også gjort starten på året både 
spennende, utfordrende og ikke minst 
frustrerende for svært mange medlemmer. 
En komiker skrev en gang at: «Jeg har ikke 
oppskriften på suksess, men oppskriften 
på fiasko er å prøve å gjøre alle til lags» - 
målet vårt var nok å gjøre alle til lags, men 
det har vi justert litt underveis og vi satser 
uten tvil fortsatt på at dette blir en suksess.
Min Idrett er et system som er brukt av 
andre idrettslag gjennom et antall år og 
er Norges nest største database, bare 
slått av Folkeregisteret. Våre 12.000 
medlemmer deler nå plattform med 2,5 
million andre idrettsutøvere og innehavere 
av tillitsverv i idrettslag. Vi har fått og vil 
få tilpasninger som skal dekke NLF sine 
behov, og så snart alt dette er på plass er 
det ingen tvil om at Min Idrett vil kunne 
tilby våre medlemmer en kontroll på sine 
medlemskap, forsikringer og kompetanser 
som Melwin aldri har kunnet besørge. 
Som med alt annet som er nytt betyr det 
selvsagt at man faktisk må ta seg tid til å 
lære seg noe nytt. Mange har vært godt 
fornøyd med Melwin, med utgangspunkt 
som medlem eller tillitsperson i klubb 
ga Melwin tilsynelatende svar på de 
spørsmål man hadde. Fra vårt ståsted 
som daglige brukere av systemet fremsto 
ikke kontrollen like god. En liten tastefeil 
kunne både gi feil for sluttbruker, men 
også samtidig slette viktig historikk. 
Melwin tok ikke vare på betalingshistorikk, 
så her måtte vi lage oss et eget backup 
system for å kunne rekonstruere hva som 
var gjort når noe plutselig ikke stemte. 
Dette var i høyeste grad nødvendig, for 

selv om mange syntes Melwin var bra, så 
var det samtidig alt for mange som ikke 
forstod hva som skulle betales eller hva de 
skulle ha fra Melwin. Dette medførte at 
mange «glemte» å betale kontingent og/
eller forsikring, og litt vel mange betalte 
dobbelt av det ene eller det andre. De som 
nå har betalt både kontingent og forsikring 
gjennom Min Idrett har detaljerte 
kvitteringer på hva som er betalt der og det 
er ikke mulig å betale en regning som alt 
er betalt. Dette vil spare både medlemmer 
og oss for en god del helt unødvendig 
ekstraarbeide.
Vi skjønner selvsagt at mange helst vil 
slippe å forholde seg til noe som helst 
system og slett ikke har lyst til å lære 
seg noe nytt, men siden det er hver den 
enkeltes ansvar å sørge for at man flyr 
lovlig og forsikret, så har man egentlig 
ikke noe valg.  Vi vil holde deg oppdatert 
om veien videre gjennom forbundet og 
seksjonens nettsider på www.nlf.no, 
seksjonens Facebookside og per epost.

Sikkerhet i 2017
Seksjonen mistet dessverre ytterligere 
et medlem mot slutten av året. Adri van 
Embden fikk 2 påfølgende kollapser under 
flyging i Porterville, Sør-Afrika og klarte 
ikke å få kontroll på vingen igjen før han 
traff bakken. Adri døde påfølgende morgen 
på sykehus i Cape Town. Hendelser som 
dette gjør at vi et øyeblikk blir påminnet 
om hvor sårbare vi er når vi flyr. Selv om 
jeg ikke synes man skal sitte å være redd 
hver gang man er ute og flyr, så tror jeg det 
er fornuftig å gjøre opp status med jevne 
mellomrom slik at man har et reelt bilde 
av sitt eget risikonivå. Selv har jeg mer 
enn en gang sittet en kilometer eller mer 
oppe i lufta og filosofert litt rundt det å 
sitte i en liten nylonstol, som er forbundet 
med ca 25 kvm nylonduk ved hjelp av 22 
aramid liner (som riktignok forgrener seg 
til flere liner høyere oppe mot duken) og 
med denne farkosten forflytte seg i et 
bedagelig tempo gjennom fantastisk natur. 

Jeg tenker sjelden på det når jeg forsøker å 
finne og holde kjernen i en godboble eller 
forsøker å ‘time’ wingoverne bedre, men 
på sklistrekkene når fokus er satt på det 
jeg har sett meg ut som neste garantiløft, 
så har man tid til å fundere både på hvor 
naturlig og trygg denne formen for reising 
egentlig er. Mennesker man kjenner blir 
alt for ofte blir revet bort mens de gjør noe 
av det de kanskje setter aller mest pris på 
i livet. Som de fleste andre rusmidler er 
rusmidlet flyging med duk ikke uten risiko 
og som med mange andre rusmidler kan 
man som regel velge hvor høy risiko som er 
akseptabel.
I 2017 har NLF registrert 195 hendelser 
mot 118 i 2016. Dette er en flott økning 
om vi forutsetter at den skyldes økt 
rapporteringsfrekvens snarere enn økt 
skadefrekvens. Om vi beregner hvor 
mange prosent av medlemmene som 
skader seg så har frekvensen for ulykker 
økt fra 2,2% til 2,5 %, mens antall 
næruhell og uhell har økt fra hhv 1,6 og 
1,1 % til hhv 2,6 og 2,5 %. Når vi vet at 
underrapporteringen har vært spesielt stor 
i disse 2 siste kategoriene så indikerer det 
ganske klart at mye mer registreres. Noe 
av økningen skyldes at vi fra siste kvartal 
2016 også tar med hendelser som vi 
kjenner til, men som av ulike grunner ikke 
rapporteres til oss, samt hendelser med 
utøvere som ikke er medlem av forbundet. 
Disse hendelsene øker ulykkesfrekvensen 
med 0,4% så muligens har det faktisk vært 
en ørliten nedgang i alvorlige hendelser 
mot 2016. Det er små tall så vanskelig å 
være for kategorisk.
Når jeg er ute i klubber og andre steder der 
medlemmer samles prøver jeg å motivere 
og inspirere til sikrere flyging gjennom 
å oppfordre til å forbedre ferdigheter 
og kunnskaper og jeg serverer en liten 
dose frykt. Ut fra hendelsesrapportene 
finner man ganske klare indikasjoner på 
at praktisk talt alle hendelser kunne vært 
unngått med relativt begrenset innsats fra 
den som flyr. Som så mange andre har jeg 

Nytt fra seksjonen
I forrige Fri Flukt skrev jeg at våren 2017 ble, som høsten 2016, spennende, 
utfordrende og fortsatt litt frustrerende for en nyansatt i NLF. Utover i 
året begynte saker og ting etter hvert å falle litt mer på plass, men utover 
høsten 2017 innså nok de fleste her på kontoret i Møllergata 39 at våren 2018 nok kom til å bli 
minst like spennende, utfordrende og ikke minst frustrerende som den foregående.

Nr. 1  2018
Tekst: Trond Nilsen
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sett Chris Mcdougalls video på Youtube, 
Douggs BASE survival talk der han forteller 
om hvordan han har overlevd 19 år med 
BASE-hopping. Man kan synes at mye av 
det han tar opp er banalt opplagt, men er 
det de samme feilene han påpeker som tar 
liv eller er nære ved å ta liv i vår sport. Jeg 
hørte en gang en annen BASE hopper si at 
i den sporten er det ikke et spørsmål om 
om det går galt, det er et spørsmål om når 
og det gjelder å slutte i tide. Douggs flyr for 
øvrig også speedglider.
Heldigvis er normalt ikke risikonivået man 
utsetter seg for ved å fly HG, PG eller SPG 
riktig på nivå med BASE hopping, men 
vi baserer oss dessverre alt for ofte på at 
vi har flaks. I Douggs BASE survival talk 
prater han om at man har 2 krukker, 1 med 
flaks som er full når man starter i sporten 
og en med ferdigheter som bør være fylt 
opp før krukken med flaks er tom. Kanskje 
litt klisjeaktig uttrykt, men likevel med en 
stor dose sannhet. 
Vi gambler på at en gitt dag så kommer 
det ikke en vindøkning eller en regnbyge 
– enten fordi vi har sjekket og flyr likevel, 
eller fordi vi ikke har sjekket godt nok 
så bruker vi av krukken med flaks. De 
nye Holfuy værstasjonene er supre til å 
bekrefte forholdene lokalt på et svært lite 
område, men de forteller oss ikke mye 
mer enn at det er startbart akkurat der 
og da, og det er viktig å ha i bakhodet. De 
er overhode ingen erstatning for en god 
gammeldags værmelding for de gir ingen 
informasjon om hva som kommer, kun om 
hva som er og hva som har vært.
Vi starter i bakvind, vi flyr med våte 
vinger, vi har rusten startteknikk, vi flyr 
vinger vi ikke mestrer eller i forhold vi ikke 
mestrer, vi modifiserer utstyr uten å ha 
nødvendig kunnskap eller får ikke gammelt 
utstyr sjekket av noen med nødvendige 
kunnskaper. Vi velger «macho» 
innflyginger og landingsplasser og ender 
opp med alt fra såret stolthet eller ødelagt 
vinge til brukket rygg som resultat og 
tømmer ut av krukken med flaks på veien.
Praktisk talt alt av dette kunne vært 
unngått om vi hadde bedre kunnskaper 
om vær og sjekket værmeldingen bedre, 
vært litt mer realistisk når det gjelder egne 
ferdigheter og utstyrets muligheter til å 
takle vær og vind, hadde trent mere på 
«groundhandling» og startteknikk, tatt 
service på utstyret og vært litt mindre 
eplekjekke når vi gjorde våre valg. Jeg 
sier det så direkte, for på seg selv kjenner 
man andre. Undertegnede har både blitt 
dragget og flydd i for mye vind, «flydd» i 
rotor (dvs blitt løftet 10-15 meter til værs 
og satt ned igjen på samme sted etter en 
runde i rotoren) og både start og landing 

har endt i trær etter dårlige valg.
Mine valg de siste par årene har blitt mye 
mer konservative, dette medfører at jeg 
står på bakken en del dager som viser seg 
å ha blitt gode flydager, men til gjengjeld 
har min familie en far og make som ikke 
har fått annet enn noen skrubbsår, et hull i 
selen og litt såret stolthet på minussiden i 
for og imot regnskapet for sporten.
Som privatperson og i jobben jeg nå har 
aksepterer jeg at vi er ulike og at vi kan 
ha svært ulik oppfatning av hva som er 
et akseptabelt risikonivå. Samtidig er jeg 
svært opptatt av at alle må ha kunnskaper 
nok til å gjøre en kvalifisert vurdering av 
hvilken risiko man faktisk utsetter seg for 
og hvilke konsekvenser den kan ha. Dette 
for at de valg man gjør skal være bevisste 
valg med aksept for faktisk risikonivå 
og ikke valg som baserer seg på at den 
tidligere omtalte krukken ikke er tom. Med 
etterpåklokskapens briller på så ser jeg 
lett at jeg også har satt meg i situasjoner 
der flaks har avgjort utfallet og det er noe 
jeg har fått et mye større fokus på å unngå 
etterhvert som årene går. For meg er det 
ikke nok bare med mange flyturer for å bli 
en trygg flyger, man skal ha hatt noen år 
i sporten for å få opp øynene så man får 
et realistisk bilde av egne kunnskaper og 
ferdigheter.
Mange har sikkert hørt om Dunning-
Kruger effekten og hvordan 
selvsikkerheten varierer i forhold til faktisk 
kunnskapsnivå. Jeg har observert og 
opplevd dette fenomenet i flere forskjellige 
såkalte ekstremsporter siden jeg tok mitt 
første dykkesertifikat for snart 40 år siden. 
I forbindelse med at jeg tok SPG utsjekk 
i februar måtte jeg likevel arrestere meg 
selv i å være på vei opp mot toppen av 
kurven der man har stor selvtillit, men man 
er faktisk ganske så blank når det gjelder 
både ferdigheter og kunnskaper. Det er 

ikke alltid så opplagt at man selvsagt lærer 
av antall repetisjoner, men at modning kan 
tilføre elementer antall repetisjoner ikke 
alltid kan.
De sportene vi bedriver handler om så 
mye mer enn å bare skli fra en start til en 
landing og man skal ha tenkt igjennom alle 
faktorer som må på vektskålen for risiko 
og sørge for at den tipper mot akseptabelt 
risikonivå og ikke mot for høyt risikonivå.

2018 - Hva jobber vi med
Revisjonen av Sikkerhetssystemet 
ble oversendt til Luftfartstilsynet for 
godkjenning i juni 2017 og ble godkjent i 
desember, så fra og med desember 2017 
har vi et nytt regelverk som jeg regner 
med alle har studert i detalj. I perioden fra 
det ble levert inn har vi funnet flere ting 
vi ønsker å justere så det vil bli utført en 
mindre revisjon av systemet i løpet av året.
Noe av det som påvirker den enkelte 
mest i nytt system er endrede krav til 
godkjenning av hjelmer, økt krav til logging 
av tandem og PPG, man må fornye hvert 
år, man kan ta akroutsjekk som PP4 og 
skjerpede krav til dokumentasjon av flyging 
og økonomi ifb tandem.
Noe av det vi vil ha fokus på i år er 
oppdatering av det som så langt har blitt 
kalt utdanningskompendier. Underveis 
vil de nok få en ny betegnelse også da 
de strengt tatt ikke er kompendier, men 
et sett med regler/retningslinjer for vår 
opplæring. Revisjon av prøvematerialet 
er også i gang. Det er i det hele tatt svært 
mange oppgaver å ta tak i når det gjelder 
både utdanning og læremateriell.
Det ble avholdt instruktørkurs og -seminar 
i Drammen i oktober og igjen i mars 2018 
og det vil bli anledning til å bli instruktør 
eller til å friske opp sin status i løpet 
av høsten. Instruktørkurs og seminar 

er planlagt avholdt 18-22 oktober i 
Drammen. Kandidater til kurs må være 
hjelpeinstruktører for den gren de ønsker 
å bli instruktør i og ha deltatt aktivt i 
avholdelse av kurs. Faglig leder i klubben 
melder inn både instruktørkandidater 
til kurs og instruktører som behøver 
seminar for å fornye sin instruktørlisens til 
seksjonen.
I 2017 fikk vi ikke lengre 
voksenopplæringsmidler (VO-midler) 
for å holde grunnkurs i våre grener, 
men vi har nå langt lykkes med å 
få hjelpeinstruktøropplæringen 
godkjent for VO-midler. Dette vil 
generere omtrent samme sum for 
en hjelpeinstruktørutdanning som et 
grunnkurs ga tidligere. Målet er at vi i 
løpet av våren også får godkjenning for 
kurs/tileggsutsjekk som sikkerhetskurs-/
akroinstruktør, tandeminstruktør og evt 
andre tilleggsutsjekker for instruktører. 
Det er kun trener/instruktøropplæring som 
kvalifiserer til VO tilskudd.

Foto: Roald Arntsen.Invitasjon til NorgesCup

Paragliding XC
Saltdal Open 
19.-21.05.2018

Priser

Pris pr omgang 200,- kroner ved  
påmelding og betaling før 19.04.2018.  
(3 omganger = 600 kr).

Pris pr omgang 300,- kroner ved  
påmelding og betaling etter 19.04.2017.  
(3 omganger= 900kr).

Kontaktperson for konkurransen er  
Kjell-Harald Nesengmo, tlf 91777353,  
mail kjenes@vgs.nfk.no

Overnatting
BaseCamp er på Nordnes Camping og  
de tilbyr hytter, teltplasser, oppstilling  
for bobil. De serverer også veldig god mat.

Link: https://www.nordnescamp.no/   
Tlf: 756 93 855

Ellers finnes det hotell både på Rognan og 
på Fauske. 

VELKOMMEN!
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Vi har siden 2016 jobbet mot å få på plass 
en permanent ordning for bruk av flyradio 
som erstatning for den midlertidige som 
utløp i 2012. Nå ser det endelig ut som 
vi skal komme i mål. Luftfartstilsynet og 
Nkom har jobbet med denne og vi har fått 
signaler om at en ny midlertidig tillatelse 
vil komme på plass ganske snart, med mål 
om at den gjøres permanent. For de som 
ønsker å benytte flyradio er dette gode 
nyheter. For de som kan tenke seg å ta 
‘lappen’ for bruk av flyradio kan 2018 være 
et år å få gjort det. Fra neste år får vi nok 
krav om engelskspråklig prøve for å få dette.

Rikssenteret i Vågå
Seksjonen jobber mot at frivillige tar 
en større del i daglig drift av senteret i 
2018. Det jobbes med å få på plass en 
anleggskomite som vil være med å skape 
tilbud for våre medlemmer på rikssenteret 
vårt. Håpet er at vi skal kunne bemanne 
senteret med en daglig leder gjennom 

Dunning-Kruger effekten store deler av sommeren 2018 på mer eller 
mindre ideell basis. Har du lyst til å forsøke 
å ha ansvaret for å drive senteret en 
periode i sommer så kontakt oss gjerne.
Nå har våren latt vente litt på seg så vi får 
bare krysse fingrene for at når den kommer 
så kommer den stille og forsiktig, slik at alt 
smeltevannet rekker å renne unna og ikke 
inn på senteret igjen. 
Mange fikk vel med seg at det kom opp 
en Holfuy værstasjon på Vole i sommer. 
Ytterligere en vil bli montert i løpet av 
våren.
Vi skulle gjerne hatt utnyttet 
overnattingskapasiteten på senteret fullt 
ut, men den begrenses da senteret per i 
dag ikke tilfredsstiller gjeldende regler for 
flomsikring.
Da gjenstår bare å ønske alle et fortsatt 
godt, sikkert og skadefritt flyår. Sørg for 
jevnlige doser god flyterapi slik at flysuget 
ikke blir så stort at avgjørelsene blir dårlige.

Nr. 1  2018
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Noen ivrige sjeler møttes på en pizzeria i Fauske. Entusiasmen var stor. Kjell Harald hadde 
kommet med et forslag om at Indre Salten Paragliderklubb (IS) skulle søke om NC omgang i 2017. 

Norgescup Saltdal 2017
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Kjell Harald. Søknad ble sendt. Og for 
noen, litt overraskende så fikk IS NC  fra 
26.05-28.05.17
Motorsagene ble slipt, nå skulle det ryddes 
startplass. Noen dugnader senere var NC 
generalen fornøyd og det var alle piloter i 
saltendistriktet også. 
Nye startplasser for alle, og utbedring av 
de allerede eksisterende er en god bonus 
for arrangørklubbene. 
Den store dagen nærmer seg, mange 
der sør har meldt seg på, flere har 
kjøpt billetter. Og alle spådommer om 
været blir fulgt med argusøyne av de 70 
forhåndspåmeldte. Meldingene fra de 
okkulte meteorologer er tvetydige, som 
om det er noe nytt. 
Det meldes pent sørpå, så søringene blir 
sørpå. 
Men lokalkunnskap om været vant denne 
gangen, arrangørenes tolkning av været slo 
til. 26 deltagere stiller til start. 

Det hele starter med friflyging fra Bleiknes 
på torsdag ettermiddag, bandvogn opp, 
mage våte øyne fra tidligere militærgutter 
(det var ingen tidligere militærjenter 
tilstede). Folket fløy tilbake til PG campen 
på Nordnes.
Det ble et viktig fokus at konkurransen 
skulle være vennlig for nye konkurranse- 
piloter. Briefingen ble spesielt tilpasset og 
holdt slik at det skulle være lærerikt.
Det ble gjennomført to omganger i NC 
Saltdal. Disse to omgangene ble svært 
utslagsgivende på NC resultatet da dette 
ble halvparten av gjennomførte omganger 
i 2017. 
Fredagens omgang var fra Osfjellet ved 
Rognan, 56,7 km.
Landing på Nordnes via 3 vendepunkter. 
13 stk av de startende pilotene kom i mål. 
Oppgavevinner Kjell-Harald vinnertid 
1:44:23. 

Beste kvinne Vanja Eggesvik med 15,5 km. 
Best i sportsklassen var Frode Myhre på 
tiden 2:02:46.
Lørdagens omgang ble flydd 
fra Nerknausen i Junkerdal. 
Helikoptertransport til start. Oppgaven 
var 45,9 km, landing på Nordnes via 5 
vendepunkter.
Av de startende kom 7 stk i mål. 
Oppgave vinner ble Lars Anders Johnson 
med tiden 1:13:01. 
Beste kvinne ble igjen Vanja med 40 km. 
Johan Sjøstrøm ble oppgavevinner i 
Sportsklassen med tiden 2:30:11.
Det ble totalt flydd 1718 km, noe som 
tilsvarer avstanden Rognan- Amsterdam! 
Store smil fra alle som var med, men slik er 
vel vi paragliderpiloter bare vi får flydd, vi 
er noen enkle sjeler å tilfredsstille. 
Det ble en fuktig lørdagskveld i god 

nordnorsk stil med levende musikk på 
Nordnes PG camp Kroa. 
Søndagens runde ble kansellert på grunn 
av været blir det påstått. Men søndagen 
toppet seg med premieutdeling der herder 
og ære ble utlevert krydret med gode 
beskrivelser og store ord. 
Sammenlagt vant Kjell-Harald, Vanja i 
kvinneklassen og Johan Sjøstrøm vant 
sportsklassen.
Ønsker du å se resten av resultatlisten 
så finner du den på: http://kkpgxc.no/
res/2017/NC/Saltdal/
Indre Salten Paragliderklubb, Polarsirkelen 
Hang- og Paragliderklubb, Bodø Hang og 
Paragliderklubb tar på seg oppgaven å 
arrangere en ny NC omgang i 2018. Til dere 
som var så uheldig å gå glipp av fantastiske 
Saltdal og godt selskap, nå har dere 
sjansen på revansj. Sett av 19.-21. mai til ei 
flott flyhelg. Ta med varme votter. 

Nr. 1  2018

Tekst: Kjell Harald Nesengmo. Foto: Vebjørn Karlsen.

Mange spørsmål haglet over bordet i 
retning den eneste i lokalet som egentlig 
hadde god erfaring med dette. 
Og Kjell Harald måtte ha svart godt for 
seg, alle som gikk ut i vinternatten var 
overbevist om at det skulle arrangeres NC i 
Saltdal 2017.  
Og ambisjonene tilsvarte overbevisningen, 
det ble søkt om NC Kristi Himmelfartshelga, 
det skulle flys tre  dager til ende i vakre 
Saltdal.  
Og hvorfor ikke, Saltdal er et nydelig 
utgangspunkt for lange distanser. Det er 
spådd at Norges første fridistanse over 250 
vil bli flydd fra Saltdal. 
Men en liten klubb som IS hadde behov 
for nabohjelp, og gode naboer i nord og 
sør ble kontaktet. Polarsirkelen Hang- 
og Paragliderklubb og Bodø Hang og 
Paragliderklubb kom med et ubetinget ja til 
å stille med det de kunne. 
Men uten tvil, brorparten av jobben dro 



13

Nordisk og NM ble denne gang arrangert i Tolmin i Slovenia. Stedet er et kjent flysted  
med fjellkjeder så langt øyet kan se. Værmeldingene for uken så kjempebra ut, men det 
endret seg til det verre på slutten av uken så kun 4 omganger ble gjennomført. Det ble 
likevel spennende om hvem som skulle stikke av med seieren helt ned til de siste meterne 
siste dagen.

Flystedet Tolmin
Mange hadde reist ned noen dager I 
forkant for å gjøre seg kjent med stedet, 
og det ble flydd tur-retur oppgaver på over 
100 km uten å skru en runde termikk etter 

første glistrekk. Jeg tenkte at dette ble 
skikkelig racing langs fjellkjedene, men 
heldigvis prøvde oppgavekomiteen å sette 
oppgaver der det ikke bare var den som 
fløy raskest over terrenget som vant. 

Konkurransen
I år var det innført strykomganger slik de 
har i Paragliding World Cupen, og de fleste 
andre internasjonale konkurransen. Det 
betyr at 25% av omgangene blir stryket. 
Dette gjøres for at piloter skal ta mer 
sjanser så konkurransen kan bli litt mer 
spennende med mindre gruppeflyving. 
Det ble satt en oppgave på 65 km med litt 
fram og tilbake inn fjellene og ut i dalen på 
første dagen. Det ble allerede før start to 
grupper, en foran ved starten og en bak 
inne i fjellene. Det var ikke mye å hente 
ved å ligge inne på fjellet siden alle valgte å 
ta ruten via fjellsidene i dalen. Lars-Anders 
Jonsson klarte tidlig å stikke fra gruppen 
og lå et stykke foran. Han var i mål nesten 
10 minutter før nestemann. Etter det 
var det ganske jevnt mellom svensker, 
nordmenn og finner med en danske på 9. 
plass. Neste dag ble kansellert før vi reiste 
opp på start siden det var meldt dårlig vær. 

Det ble satt en oppgave på litt over 50 km 
på dag 3. Rett etter start skulle vi ta et 
punkt på andre siden av dalen. Det viste 
seg å bli litt vanskelig for en del. Som 
vanlig løftet det veldig bra på solsidene 
på fjellene, så når vi skulle over til øst og 
nordsidene var det ikke mye å hente. Jeg 

hadde tidlig bestemt å fly rett tilbake på 
fjellet på solsiden av dalen, andre var nok 
ikke så bestemt, så jeg fikk en tidlig ledelse 
sammen med et par svensker. Mot neste 
punkt var vi tatt igjen av neste gruppe som 
hadde skrudd seg opp på fjellet et stykke 
før dalkryssingen. Det ble etter hvert delt 
opp i mange smågrupper, var mye fram 
og tilbake over dalen så man måtte ta det 
løftet man fant for å ikke å risikere å lande. 
Et punkt som alle trodde var foran et fjell, 
fant man ut lå bak så for meg gjorde det at 
det ble landing før mål. Rolf Dale og Ronny 
Helgesen kom sammen inn i mål som de 
første.  

En 71 km oppgave ble satt på dag 4. Det 
var igjen fram og tilbake på de samme 
fjellene, hvordan man tok et punkt inne 
på fjellene avgjorde en del i tillegg til hvor 
fort man fløy langs fjellene. Rolf, Ronny 
og Thomas fra Danmark ledet fra start og 
klarte å skru litt mindre enn oss andre. Erik 
Rehnfeldt fra Sverige var den som fulgte 
nærmest og endte i mål 5 minutter bak. 
Neste mann fulgte opp 10 minutter bak 
der igjen så nå hadde Rolf og Ronny satt et 
godt grep på konkurrentene.  Ronny ledet 
nå med kun ett poeng over Rolf. 

Nordisk/NM
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Tekst & foto:
Jan Richard Hansen

Bakgrunnsbilde: Pilotene gjør seg klar for 
luftstarten en av de første dagene.

i Slovenia
Fargerik himmel når hele 130 piloter er med i konkurransen.

Tolmin med starten helt oppe til høyre.

Mål og landing ved campingen som var hovedkvateret til konkurransen. 
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Dag 5 viste seg å bli siste dagen. Det var 
meldt et kraftig uvær de siste dagene. Det 
var meldt mye vind også denne dagen, så 
arrangøren flyttet konkurransen til Ljak 
som ligger ute ved flatlandet, ikke så langt 
fra grensen til Italia. Starten lå på en lang 
fjellkjede så oppgaven gikk fram og tilbake 
på denne, før man skulle medvinds ut i 
dalen for å ta siste punkt, før man snudde 
motvinds for å fly et par km til mål. Første 
punkt lå ute i dalen, så man måtte ha god 
høyde før man fløy ut og tilbake til fjellet. 
Her så man forskjell på vingene, og et 
øyeblikk trodde jeg nesten alle skulle lande 
når jeg så dem lavt bak meg.  Var selv ikke 

veldig høyt, men heldigvis klarte de fleste 
seg. Tetgaggelen fløy raskt fram og tilbake 
på fjellet, men det var mulig å nesten 
henge med ved å fly lengre ut. Langs fjellet 
mot siste vendepunkt ble tetgaggelen 
delt. Blant annet Rolf hadde flydd veldig 
raskt så til og med Ronny slet med å 
henge med. Det endte med at Ronny 
hang litt etter tetgaggelen, så skrudde 
seg opp i siste boblen på fjellet, mens de 
andre startet på hva som ble final glide. 
Ronny tok noen hundre meter til, så mens 
tetgaggelen landet kun 1 kilometer før 
mål, klarte Ronny mål med 80 meter. Det 
gjorde at Ronny vant dagen, 15 minutter 

før John Herman Sørheim som kom inn 
som nummer to. 

Nordisk og Norsk mester
Ronny ble da Nordisk og Norsk mester 
foran Rolf Dale. Erik Rehnfeldt tok 3. 
plassen i Nordisk og ble Svensk mester. 
John Herman Sørheim ble nr. 4 og nr. 3 i 
NM. Thomas Juel Christensen ble nr. 5 og 
Dansk Mester og Jouni Makkonen ble nr. 6 
og ble Finsk mester. 

I Sportsklassen vant Gunnar Sæbu fra 
Norge, foran Antti Tuutti fra Finland med 
Sigmund Aamodt på tredje, også fra Norge.

I Kvinneklassen var det tett, men til slutt 
tok Johanna Hamne fra Sverige Nordisk 
Mester tittelen foran Mari-Anne Aanes 
fra Norge. Nicole Fedele fra Italia tok 3. 
plassen. 
 
Neste Nordisk blir arrangert i august i 
Krushevo - Makedonia. 

 Nr. Navn Glider Nasjon Poeng
 1 Ronny Helgesen Ozone Enzo 3 Norge 2978
 2 Rolf Dale Ozone Enzo 3 Norge 2875
3 Erik Rehnfeldt Ozone Zeno Sverige 2705
4 John Herman Sørheim Ozone Enzo 3 Norge 2625
5 Thomas Juel Christensen Ozone Enzo 3 Danmark 2587
6 Jouni Makkonen Ozone Enzo 3 Finland 2574
7 Nils-Aake Carlsson Ozone Zeno Sverige 2571
8 Lars-Anders Jonsson Ozone Enzo 3 Sverige 2570
9 Ole Johnny Rønneberg Ozone Zeno Norge 2483

10 Tuomas Seppanen Ozone Enzo 3 Finland 2480

Nordisk Open topp 10

 Nr. Navn Glider Nasjon Poeng
 1 Gunnar Sæbu Nova TRITON 2 Norge 2069
 2 Antti Tuutti Skywalk Cayenne 5 Finland 2002
3 Sigmund Aamodt BGD Cure Norge 1949
4 Andy Smart Gin Carerra England 1907
5 Mads Crandal UP Trango X-Race Danmark 1898

Nordisk Sportsklasse topp 5

 Nr. Navn Glider Nasjon Poeng
 1 Johanna Hamne Ozone Zeno Sverige 2266
 2 Mari-Anne Aanes Ozone Zeno Norge 2253
3 Nicole Fedele Gin Boomerang 11 Italia 2236
4 Ágústa ÝrSveinsdóttir Ozone Delta 3 Island 1831
5 Anna Rydh Ozone Alpina2 Sverige 1476

Nordisk Kvinneklasse topp 5

Bakgrunnsbilde: 
Samling i termikken før start.

Trackloggen til Ronny Helgesen på omgang 3. Var lite skruing på de tre i tet.

Pallen i NM med Rolf Dale, Ronny Helgensen og 
John Herman Sørheim.

Pallen i Sportklassen med Antti Tuutti, Gunnar 
Sæbu og Sigmund Aamodt.

Pallen i Nordisk Kvinneklassen med Mari-Ann 
Aanes, Johanna Hamne og Ágústa ÝrSveinsdóttir.

Nr. 1  2018
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Hva tenker du når du hører Georgia? En stat i USA kanskje, et land fylt av konflikt i øst eller er du 
en av de som har lest en reiseartikkel fra landet den siste tiden. Store aviser som aftenposten har 
det siste året dekket landet som reisemål både i forhold til spennende kultur og den enestående 
naturen. Utrolige og nærmeste evig varende gress- og blomsterkledde fjellsider preger 
Kaukasus-fjellkjeden som deler Georgia fra Russland i Nord.
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For ett år siden reiste undertegnede til 
landet Georgia for første gang. Jeg hadde 
fått jobben som hjelpeguide for eventyr 
og ekspedisjonsreisebyrået Hvitserk. 
Turen var ny for operatøren og de trengte 
flere guider for å holde den. Landet er 
etter min oppfatning ukjent for de fleste 
nordmenn, og var også det for meg med 
unntak at jeg så vidt hadde fått med meg 
konflikten med Russland. Bildene jeg fikk 
se fra landskapet i landet tiltalte meg 
umiddelbart, og da jeg fikk muligheten 
til å reise var det ingen tvil. For meg ble 
mitt første eventyr til Georgia to-delt. 
Første del dreide seg om å bli kjent med 

landet og jobben som guide, den andre 
del hadde fokus på mulighetene landet 
tilbød oss som trives i luften med vinge 
over hodet. To gode kompiser, Brede 
Fardal Haukereid og Øystein Nondal, kom 
ned etter Hvitserkgjengen var ferdig med 
sitt eventyr.
Før avreise viste vi lite om hva som var 
mulig å få til av luftsport, vi hadde funnet 
en klubb i området med litt varierende 
aktivitet. Geografisk var vi ganske sikre 
på at det skulle gå bra, men hvorvidt 
værmeldingene til Yr stemte der nede 
eller ei var vi selvfølgelig ikke sikre på. 

Etter å ha gått i fjellene ei uke før Øystein 
og Brede kom ned, var forventningene 
mine skyhøye. Mye bra vær, ikke for mye 
vind og fjell jeg aldri har sett maken til.
Fjellområdet som møtte oss i Juta og 
området rundt Kazbegi er et utrolig 
område med store muligheter for 
både speedflyere og paraglidere. 
Fjellmassivene er med noen få unntak 
perfekte sukkerrygger flott oppkledd i 
gress- og blomsterenger. Det er lett å 
finne start og landingsplasser og det er 
nesten slik at man kontinuerlig går på 
startplasser hele veien opp fjellet. Ur er 
det også lite av og det gjør det jo fint 

for langdistanseflyvere. Kan riktignok 
være relativt sterk termisk aktivitet midt 
på sommeren og for pg folk er det nok 
fornuftig å være forsiktig med tidspunkt 
på dagen det skal flys. Cumulusaktivitet 
og ettermiddagsbyger er vanlig.

For vår flyving var det hovedsaklig Juta 
og området rundt som vi rakk og såvidt 
titte på. Vi campet i telt utenfor en B&B, 
(5th season) ca 30 min gange fra Juta mot 
Chauki. For en veldig liten penge kunne 
vi bruke fasilitetene her og omeletten 
gamlemor lager er helt fantastisk. Her 
fløy vi noen fjell i området blant annet 

Tekst & foto: Eilif U. Rosnæs

Brunsj hos 5th season før avmarsj.

Georgia

Gora sett på bildet over. Fra toppen her 
var vi bare 2 km fra den Russiske grensen 
og den autonome staten Ingushetia. Ikke 
veldig mange kilometere lengre øst ligger 
også grensen til Chetchenya. Det er litt 
merkelig å komme så nær den russiske 
bjørnen og disse statene vi bare har hørt 
om på nyhetene.
Georgia er ikke bare rikt på historie, flotte 
fjell og blomster, utenom Russland har 
Georgia den største variasjonen av dyreliv 
i Europa. Lammegribber på opptil 295 cm 
er et vanlig, men likevel mektig syn. Til og 
med Snøleopard er observert i landet for 
noen år siden.

For fjellfilm festivalen i september 2016 
laget vi en 25 min lang video fra vårt 
eventyr. Får å se hvordan det var å fly 
der nede vil jeg anbefale å se den: http://
vimeo.com/196996099, Speedflying 
adventures – Episode 1: Georgia. Og ja, vi 
håper på å lage flere av disse turene.

verdens ukjente navle

Fakta om Georgia
Innbyggere:  3,72 mill
Areal: 69,7 K km2
Styre: Republikk
Valuta: Lari (GEL) 1 = 3,5 NOK
Språk: Georgisk (yngre   
 befolkning snakker og  
 forstår engelsk)
Religion:  Georgisk ortodoks
Gj. Snitt lønn: 843 NOK/pr måned
Arb.ledighet:  13% (tallet er nok mye 
 høyere).

På vei opp Gora på 3636 moh.

Sogninger på tur. 3200 moh og toppen Gora skimtes såvidt under skybas.



Galleri

Tormod Helgesen flyr på Famara i Lanzarote. Foto: Adriana Felker (Lanzarote Tandemflights).
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Ulrik Falck med et vellykket drop fra helikopter på Voss. Foto: Ole Jørgen Løvland.

Martin Osvold går inn for landing etter 
spennende klyvring opp Liadalsnipa-
landing. High five med Rasmus Skjong.
Foto: Andreas Solbakken.

Første tur med ny skjerm. Foto: Andreas Solbakken

Barrel roll på vei ned mosekleivhornet med landing på hoddevika 
beach. Foto: Andreas Solbakken.

19



Tekst & foto: Jan Richard Hansen

PARAGLIDING WORLD CUP

Vi var tre nordmenn som tok turen over til Ecuador for årets 
siste World Cup. Flystedet lå like ved en stor by ved navn 
Guayaquil med over 2 millioner innbyggere, og det ble en litt 
spesiell opplevelse å fly i så urbane omgivelser.
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man kom til å gjøre under konkurransen. 
Det ligger en stor flyplass i byen, og den 
var ikke lengre enn 10 km unna. Så før 
konkurransen hadde de ikke fikset luftrom 
til å fly annet enn lokalt. Vi så flyene 
passere lavt over oss, så skjønte flyplassen 
ikke brydde seg om oss nå. En annen ting 
var at bak starten var det mange kilometer 
med slumstrøk vi måtte passere, så det 
var ikke sikkert man kom seg ut igjen hvis 
man landet der, man kunne i allefall bare 
glemme å få tak i taxi.
 
Konkurransen
Det normale på dette stedet var at det 
var overskyet hver morgen, før skyene 
forsvant midt på dagen for å så dekke 
hele himmelen igjen på ettermiddagen. 
Så det var umulig å vite på morgenen 
om det ble fine forhold eller ikke. Første 
konkurransedag startet bussene å gå 
veldig tidlig på morgenenen. Jeg og 
Bjørnar bestemte oss for å ta en taxi 

bort litt senere, men vi hadde ikke helt 
forventet at vi skulle slite med å komme 
oss opp til flystedet. Siden det var søndag 
var industriområdet vi måtte igjennom 
stengt, men vi fant heldigvis en åpen port 
etter en stund og kom oss opp på start i 
god tid. 

Det ble satt oppgaver mellom 60-70 km, 
noe som jo ikke er veldig langt, men når 
skybas typisk ligger mellom 1000 og 1300 
meter høres det jo litt lengre ut. Første 
omgang ble en god dag for et par av oss. 
Jeg og Zoran lå helt i tetgruppen fra start, 
men halveis møtte vi på tulletermikken 
som jeg hadde blitt advart mot. Jeg safet 
mye mer enn Zoran så havnet litt bak 
siden jeg ikke ville dra videre altfor lavt. 
Det virket litt som forholdene endret seg 
fra god termikk en halvtime, til småbobler 
som ga seg etter noen runder, som også 
varte nesten en halvtime. Jeg havnet også 
etterhvert bak Bjørnar, men når boblene 

den beste dagen. Jeg og Zoran lå igjen bra 
ann etter start, og vi gjorde et viktig valg 
ved å fly til en gruppe til høyre i stedet for 
gruppen til venstre. Vi kom oss opp nesten 
dobbelt så fort, så mot første vendepunkt 
lå vi helt i tet. Nå skulle vi ta punktet på 400 
meter, for å så fly ut å ta samme punkt på 
6 km, og tilbake inn til 400 meteren. Jeg 
valgte å fly ut fra sylinderen under noen 
skyer, mens de foran meg fløy rett tilbake 
der vi kom fra. Min taktikk fungerte nok 
best, så hadde bare en lavt foran meg som 
tok 6 kilometeren før meg. Tilbake mot 
400 meteren lot jeg andre stikke foran 
så jeg hadde noen å se på, og der dukket 
plutselig Zoran opp igjen. Var nå helt blått 
mot neste punkt, så når jeg fikk en boble 
underveis tok jeg den til topps. Hadde nå 
20 stk lavt et stykke foran meg, men ingen 
fant noe løft før de var lavt inne ved noen 
fjell. Her blåste det ganske mye, så jeg 
måtte bare legge meg medvinds over de 
andre og tapte all høyde på det. Nå måtte 

En pilot på vei over målstreken første dagen. Var mye folk som samlet seg i mål for å se på. 

Bakgrunnsbilde: Venter i luften over starten, 
som ikke var langt unna storbyen.

Litt ferie først
Jeg og Bjørnar Trondsen tok oss en uke i 
forkant for å se litt av landet. Vi reiste ut til 
kysten der Bjørnar fikk sin første tur med 
nyvingen sin på et lite strandheng. Vi fant 
en fin start ved en liten by som het Simon 
Bolivar, som var noen timer med buss fra 
Guayaquil. Så vi startet med litt typisk 
hengflyving, var også litt strandtermikk 
vi prøvde å ta sammen med fuglene. 
Morsomt med lowpass flyving over 
kaktusene som dukket opp her og der.
 
Flystedet Bototillo
Etter noen dager på stranden reiste vi 
tilbake til byen for å bli kjent med flystedet 
der konkurransen skulle foregå. Vi ble 
ganske overasket og skuffet over flystedet. 
Det lå i et industriområde der de tok ut 
stein og sand fra fjellet. Starten var kun 
300 meter oppe i lia, så at man skulle fly 
World Cup her med 140 piloter var veldig 
merkelig. Vi ble også skuffet over at vi 
ikke fikk lov å fly bakover fra starten som 

Ble lange dager på take-off for å vente på at solen 
skulle komme fram, noe som ikke skjedde så ofte.

ble normale igjen tok det ikke lang tid før 
jeg lå sammen med teten igjen. Vi fikk 
maks høyde på 1300 meter denne dagen, 
så man må nesten ta det som er av løft 
underveis. Det gjør jo at det ikke går altfor 
fort framover, og når det begynte å bli 
overskyet ble det veldig mye sikk sakk 
flyving for å ta løftet. 10 km før mål fant jeg 
en litt bedre boble enn de andre, så hadde 
ikke mange foran meg når jeg startet 
på finalglide. Jeg fløy forbi Zoran et par 
kilometer før mål, selv om jeg flyr ganske 
lett i min Enzo 3, hadde jeg mer fart enn 
Zoran sin Enzo 2. Jeg tok så en mer direkte 
linje mot mål enn de foran meg, og fant 
selvfølgelig bare synk. Så det ble litt mer 
spennende å komme seg til mål enn det var 
tenkt. Arrangørene hadde i tillegg klart å 
sette den fysiske mål-linjen 500 meter til 
høyre fra den vi hadde på instrumentet,. 
Jeg hadde heldigvis akkurat nok høyde til å 
skli over begge. Jeg tok det fysiske målet til 
slutt, så slapp å gå i varmen, Zoran gjorde 

det motsatte og måtte gå 500 meter til 
der transporten gikk fra. Han hadde vært 
syk hele dagen og til og med kastet opp 
i luften, så de 500 meterene var ikke helt 
det han trengte da. Jeg endte opp på en 
10. plass denne dagen, etter å ha vært 7. 
mann i mål. Zoran hadde vært i teten hele 
dagen, så fikk mer leadingpoints enn meg, 
så det ble en fin 6. plass på han selv om han 
var litt etter i mål. Bjørnar hadde desverre 
landet 10 km før mål. Emanuell Quantilla 
fra Mexico vant dagen etter å ha ligget 
alene i tet hele omgangen. 
 
Neste dag var det igjen overskyet på 
morgenen, så det var rett opp på start. Der 
satt vi en god stund og ingenting skjedde 
med været. Etter mange timer ble dagen 
kansellert og folk stilte seg i kø for å fly ned 
fra start. 
 
Overaskende nok våknet vi opp til helt blå 
himmel på dag 3. Dette viste seg til å bli 
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vi bruke mye tid på å kjempe motvinds 
igjen. Det var noen få som prøvde seg 
innover fjellene, men det endte bare bra 
for en av dem. Der inne var det ingen 
veier, så Emanuell som vant dagen før, 
landet der inne og endte opp med å gå 16 
kilometer i varmen, før han kom seg til en 
vei der han ble hentet. Vi andre klarte å 
komme oss vekk fra fjellene og fløy videre 
mot siste punkt, 
 
Honorin Hamard klarte å karre seg 
igjennom fjellene og kom til mål først, 
nesten 10 minutter før neste mann. Jeg 
tapte mye på å prøve å safe inn høyde til 
mål i en for dårlig boble. Så endte opp et 
par minutter etter de andre. Bjørnar klarte 
en 10. plass denne dagen, Zoran en 12. 
plass, og jeg kom i mål til en 22. plass. 

Det var nå ganske tett i teten, hvis man så 
bort fra Honorin Hamard som lå nesten 
100 poeng foran med en 2. og 1. plass fra 
de første dagene. Zoran hadde klatret 
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Endelig litt godvær. Venter på at starten skal gå før vi flyr videre innover landet.

Bakgrunnsbilde: Spesielt å fly over 
kilometervis med mindre innbydende 

nabolag. Det var ikke sikkert arrangøren 
kunne få oss ut igjen hvis vi landet i 

visse deler av byen.

Pallen med Steffan Wyss (2. pl.), Honorid Hamard (1. pl.), og Zoran Labovic 
på tredjeplass!

opp til en imponerende 2. plass, mens jeg 
fortsatt lå på 10. plass, kun 12 poeng bak 
Zoran. Bjørnar hadde klatret til en 50.plass 
fra sin dårlige start. 

De neste dagene ble det mer en 
paraventingkonkurranse enn en 
flykonkurranse. Vi reiste som vanlig 
tidlig til start og ventet og ventet på at 
skydekket skulle forsvinne. Etter mange 
timer ble dagen kansellert, folk stilte seg 
så i kø for å starte i nullvind for å fly en 
halvtime i marginalt løft før dagen døde 
helt ut. 

Siste dagen startet som de fleste andre 
dagene, men vi merket det var litt mer 
bevegelse i luften.Selv om det ikke var 
mye tegn til sol, ble det satt en oppgave 
på 63 km. Når vi først var i luften hadde 
man grei kontroll på høyden og med litt 
jobbing kom man greit til skybas, som 
bare var på rundt 850 meter. Desverre ble 
det verre når det nærmet seg luftstart. 

Da ble det lite løft og pilotene ble spredt 
rundt for å finne det beste løftet. Når 
starten gikk var det nesten ingen som 
lå noe særlig bra ann. Jeg lå vel på en 
middels høyde når jeg la meg over fjellet. 
Tenkte at dette kom til å bli landing rett 
bak fjellet, men vi klarte å finne løft over 
den første bebyggelsen. Måtte bruke 
lang tid på å komme opp her, men tenkte 
at det burde gå greit å ta igjen ledelsen 
slik det hadde vært de andre dagene. 
Zoran hadde klart seg bedre så lå bra ann 
i tet. Jeg og Bjørnar lå sånn midt i feltet, 
men i en ganske feig gruppe. Jeg orket 
ikke ligge der så lenge så stakk alene 
videre. Fant nok dagens beste boble fra 
en brann ved neste vendepunkt. Var en 
gaggel som jeg trodde lå foran meg, 
som plutselig fløy inn under meg. Planen 
min var jo å joine den gruppen, men de 
hadde ikke tatt vendepunktet jeg kom 
fra. Jeg tok bra høyde før jeg stakk videre 
i front av gruppen. Jeg hadde sett at 
det ene instrumentet mitt hadde vist 

neste vendepunkt helt galt, og når jeg 
så gruppen fulgte på førstemann på vei 
30 grader feil, la jeg meg helt til venstre 
siden jeg ikke ville fly langt inn i radiusen 
til punktet slik det ene instrumentet viste. 
Jeg hadde også en pilot foran meg til 
venstre, som jeg så var på vei samme vei 
som meg. Tenkte kanskje han hadde sett 
noe, og jordene foran meg så ganske bra 
ut. De helt til høyre i gruppen fant noe 
veldig svakt, men jeg satset på å finne noe 
lengre fram. Var kun en som fulgte meg 
på det. Jeg holdt et godt øye på piloten 
foran meg, og når han endelig begynte å 
svinge tenkte jeg han hadde funnet noe, 
men så landet han på en liten grusvei, 
han hadde bare svingt opp mot vinden 
for å lande. Ganske stor feilbedømming 
av høyden der kan man si. Jeg klarte med 
mye kjemping å holde meg i luften 15 
minutter til, men så måtte jeg også gi opp 
som sistemann i gruppen, så da ble det 
ikke mål denne gangen. Zoran derimot 
hadde ligget i front hele dagen og kom 

i mål til en fin 4. 
plass. Bjørnar klarte 
også mål, men 
nesten 3o minutter 
bak Tim Bollinger 
som vant dagen.

Pallplass!
Zoran klarte med 
sin 4. plass å sikre 
seg 3. plassen totalt. 
Dette er såvidt 
jeg vet den første 
pallplassen til en 
Nordmann i en så 
høyt klassifisert 
konkurranse som World Cup. Nordmenn 
har ofte glimtet til med gode resultater i 
enkeltomganger både i World Cup, EM og 
VM, men en pallplass totalt er noe nytt.
Vi andre gjorde det desverre ikke så bra. 
Bjørnar klatret opp til en 46. plass totalt, 
mens jeg falt ned til en 37. plass ved å ikke 
komme i mål den siste dagen.

Flyvingen i Ecuador var egentlig ikke så 
mye å skryte av, men det var et spesiellt 
sted å fly, men jeg tror nok å oppleve det 
en gang holder. 
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Årets distanseligaer har vært spennende med tett kamp i begge PG ligaene fram til det siste. 
Mens det i Distanseligane for PG var over 120 piloter som logget turer, var det for HG ligaene 
såvidt over 20 piloter med.

Distanseligaen
For de som kanskje ikke er helt 
inne i distanseflyving, så fungerer 
Distanseligaen på følgende måte. For å få 
uttelling på å sette vanskelige oppgaver 
som f.eks. triangler, ganger man opp 
antall kilometer man flyr i forhold til hvor 
vanskelig oppgaven man har satt opp 
på forhånd er. Flyr man en oppgave via 
3 punkter, får man 3 ganger kilometerne 
man har flydd. Flyr man tur/retur via 2 
punkter får man dobbel score. Deklarerer 
man et punkt man skal fly til, ganger man 
med 1.5. Totalsummen i ligaen er de 5 
lengste turene.
Helt i slutten av april begynte de virkelige 
poeng-givende distanseturene å tikke inn 
til Distanseligaen. Det ble flydd noen lange 
distanser i Gudbrandsdalen, som gjorde 
at Magnus Eriksson tidlig lå bra ann, blant 
annet med et deklarert mål på 110,5 km. 
Arne Kristian Boiesen hadde også reist 
til Gudbrandsdalen og klarte akkurat 
deklarasjonen sin på 145 km fra Espesetra 
dagen derpå. Samtidig ble årets nest 
høyeste poengsum for en tur dette året 
tatt i Voss. Mens andre hadde reist til Voss 
for å fly Norgescup reiste Tom Salamonsen 
og Bjørn Ole Haugsgjerd ditt for å sette 
ny rekord i FAI trekant. Fra Bavallen fulgte 
dem Norgescup deltagerne til Gudvangen, 

før de fløy sørover til et punkt ved Ulvik og 
tilbake til Voss. Turen tok nesten 6 timer 
og var på 91,1 km. Det ga hele 273,3 poeng 
i distanseligaen.
Vestlandet viste seg også fra en god 
side under Ekstremsportveko i juni. 
Flere ville fly langt på tirsdagen, og en 
liten gjeng ville prøve seg på en ny FAI 
trekant rekord. Jan Richard Hansen og 
Robin Larsen ble de som klarte det med 
en super tur fra Bavallen, ned mot Odda, 
over Hardangerbrua og tilbake til Voss, 
tilsammen 101 km. Kun Jan Richard tok 
første punktet, så med den høyeste 
poengsummen (303 poeng) noensinne på 
en tur i Distanseligaen hoppet han høyt 
opp på listene. Nå ble det en kamp mellom 
Tom Salamonsen og Jan Richard Hansen 
resten av sesongen på hvem som skulle ta 
seieren. 
En dag som begge startet fra Hjartdal 
skulle bli avgjørende. Tom og flere hadde 
campet på toppen av fjellet og var allerede 
i luften når Jan Richard hadde kommet 
seg til start. Dagen viste seg å ikke være så 
bra som forventet, Tom og Arne Kristian 
Boiesen som fløy sammen måtte lande 
i skyggesiden av fjellet før Gulsvik. Like 
etter kom Jan Richard på nesten samme 
kurs, men han klarte å karre seg nesten 10 

km videre før han landet i Flå.
Det gjorde at Jan Richard Hansen vant 
årets Distanseliga med 805,4 poeng, kun 
8.5 poeng før Tom Salamonsen på andre. 
Arne Kristian Boiesen tok tredjeplassen 
med 730,4 poeng. 

Fridistanseligaen
I årets fridistanseliga ledet Magnus 
Eriksson lenge, med Arne Kristian Boiesen 
på andre. En tur i midten av juli endret 
alt, når Pål Tore Sveen slo til med ny 
Norgesrekord på 248, 9 km fra Bismo. Han 
hoppet dermed opp til førsteplass med 
571, 2 km, og det var det ingen som klarte 
å gjøre noe med så sent på året. Andre 
plass gikk til Magnus Eriksson med 560,9 
km. Tredjeplass tok Arne Kristian Boiesen 
med 516, 9 km.

Distanseligaene for HG
Det var i distanseligaene for HG ingen 
deklarerte turer, så begge ligaene er like. 
Arnfinn Markeng tok en klar seier foran 
Trond Olsen og Nils Aage Henden.
Lengste tur for HGene var forøvrig Werner 
Johannessen som fløy 208 km fra Vågå, 
samme dag som Pål Tore Sveen tok ny 
paraglider rekord.
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Tekst & foto: Jan Richard Hansen

 Nr. Navn Glider Klubb Distanse
 1 Jan Richard Hansen Ozone Enzo 3 M Oslo Paragliderklubb 805.4
 2 Tom Salamonsen Advance Omega X-Alps 22 Skorve Flygarlag 796.9
3 Arne Kristian Boiesen Advance Sigma 10 DROP 730.4
4 Magnus Eriksson UP Trango XC3 Åre Drak- & Skärmflygklubb 697.1
5 Pål Tore Sveen Niviuk peak4 23 Nidaros Luftsportsklubb 695.6
6 Ivar Sandstå Trippel Seven King Hardanger Paragliderklubb 604.5
7 Gunnar Sætre Ozone Mantra M6 MS Hardanger Paragliderklubb 562.4
8 Petter Lalic Ozone Rush4 “Aker Brygge” Oslo Paragliderklubb 555.3
9 Johannes Helleland Advance Omega X-Alps Hardanger Paragliderklubb 554.9

10 Stian Andre Olsen Ozone Rush 4 Nidaros Luftsportsklubb 541.7

Distanseligaen topp 10 - ParaglidingDistanseligaene 2017

Bakgrunnsbilde.
Utsikten bakover mot Rondane på en distansetur fra Salknappen til Romsdalen.

 Nr. Navn Glider Klubb Distanse
 1 Pål Tore Sveen Niviuk Peak4 23 Nidaros Luftsportsklubb 571.2
 2 Magnus Eriksson UP Trango XC3 Åre Drak- & Skärmflygklubb 560.9
3 Arne Kristian Boiesen Advance Sigma 10 DROP 516.9
4 Tor Bjarne Kjernsholen Ozone M6 Ringerike og Hole Luftsportklubb 512.3
5 Tom Salamonsen Advance Omega X-Alps 22 Skorve Flygarlag 491.4
6 Gaute Hvidsten Skywalk Cayenne 5 Nidaros Luftsportsklubb 479.1
7 Stian Andre Olsen Ozone Rush 4 Nidaros Luftsportsklubb 414.8
8 Robert Haugen Nova Triton 2 Large TeamXC.no 402
9 Frode Halse Advance Omega X-Alps 24 DROP 393.1

10 Frode Graff Axis Venus 4 Oslo Paragliderklubb 390.2

Fridistanseligaen topp 10 - Paragliding

 Nr. Navn Glider Klubb Distanse
 1 Arnfinn Markeng Wills Wing T2C 144 Hedemarken Luftsportsklubb 416
 2 Trond Olsen Wills Wing T2C-154 2016 Lier Hanggliderklubb 354.1
3 Nils Aage Henden Moyes Litespeed RX 3,5 Jetta Luftsportsklubb 236.9
4 Erland Åmot Moyes Litespeed RX 3,5 Sportwing Hang- og paragliderklubb 222.2
5 Dag Ring Moyes LS RX4 Sportwing Hang- og paragliderklubb 217.7
6 Werner Johannessen Axxess Lier Hanggliderklubb 208
7 Frederic Bakken T2 New Wings 188.1
8 Thomas Lindal Litespeed S4,5 Sportwing Hang- og paragliderklubb 176
9 Geir Markeng Wills Wing T2 154 Sportwing Hang- og paragliderklubb 155.1

10 Speideren keogh Moyes RX 3.5 Pink Lady Bergen Hang/Paragliding Klubb 148.2

Distanseligaen og Fridistanseligaen topp 10 - Hanggliding
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Tidlig opp på morningen startet jeg nysgjerrig med å se ut vinduet. Stemte gårsdagens 
sjeldene vær prognose overens med virkeligheten? Klokken var 07:00, alt var blått. Vinden 
som hadde satt rikssenterets gjester på bakken ett par dager, hadde passert.

Listet meg ned i første etasje, satt på 
kaffekanna og lagde meg frokost.
Frokosten og kaffen forsvant sakte foran 
Yr og Rasp sine værprognoser. Det skulle 
bli dannet ett lavtrykk omtrentlig over 
Venabygdsfjellet og strakte seg nedover 
mot Storbekkfjellet. NV vind på start og 
nedover dalen. 3000 meters skybas.
Under brifingen senere kom det mange 
smilende og forhåpningsfulle piloter og 
satt seg, de hadde nok også tatt en titt på 
værmelding før de kom. Øyvind Ellefsen 
tok seg av værmeldingene og jeg syntes å 
skimte ett smil på også han.
I dag må det bli bra.
Jeg og Christian Stensland hadde sittet 
kvelden før, og gjort ett ærlig forsøk på å 
lære oss Digifly ved plotting av waypoints 
ned til Frya og hva alle de forskjellige 
verdiene skulle gi oss av informasjon. 
Etter Frya sto det det kun LZ-Elverum. 
Vågå-Frya var min personlige rekord, så 

alt etter var fritt.
Nistepakken var smurt kvelden før. De 
elektriske duppedittene ble frakoblet 
veggen og jeg bestemte meg for at i dag 
skal jeg gjøre alt riktig. Ro deg ned og hold 
fokuset oppe.
2 fulle busser og private biler kom subbene 
på hjulbuene bortover på gårdsplassen, 
og forsvant en etter en. Ordningen for 
transport opp til start for oss gjenværende 
var mini bussen Vågå Taxi. Sjåføren var 
på vei. Noen av oss hadde blitt enige om 
å starte på PG starten så vi slapp å stå i kø 
for Open class. Oppgaven var enkel. Vole-
Frya, førstemann.
Taximannen kom i egen bil og hoppet over 
i taxi-bussen om stod å ventet, vridde om 
nøkkelen… Tom for batteri. Er det mulig. 
jeg måtte snu meg vekk og bite meg i leppa 
for å ikke uttrykke min misnøye. Nå går alt 
i dass tenker jeg, FAEN...
Heldigvis var det startkabler i nærheten 
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DistanseturVågå til Rena

og sjåføren tok igjen tapt tid på veien 
opp. Sauene kunne lukte brent clutch 
fra Sandbakken og opp til Vole en time 
etterpå..
Allerede hadde jeg brytet dagsløfte mitt 
med og være rolig og fokusert. Stress 
nivået på grunn av forsinkelse kjentes godt. 
Vi ankom sist, og alle var halvveis ferdig 
med å rigge. I det sjåføren stoppet bilen 
kastet jeg av både meg og vingen, nå skulle 
det slås rekord i rigging. hadde ikke tid til å 
gå til PG starten. Vingen stod ferdig rigget 
før brifing.  
I det nisten min forsvinner i 2 munnfuller 
Ropes det BAKVIND.. BAKVIND!! Jeg 
får tak i nesevairene på vingen og drar 
profilet ned mot bakken. 2 vinger går som 
dominobrikker i hverandre og en går ned 
skråningen. En pilot blir satt på bakken 
resten av dagen.
Her var det bare å komme seg ut fortest 
mulig. Dustdevils og overtakende bakvind 

skal ikke ta fra meg dagen. Først ut! 
Fortsatt stresset og ufokusert allikevel.
Forbanna partallsdag, Høyresvinger i 
startsirkelen. ikke gunstig for en som har 
99% venstre på alle turene sine. Heldigvis 
gikk det smertefritt. Fant en god boble rett 
før Skagsnebb. Dro ut mot Tordkampen, 
toppet høyde igjen, en ørn kom lavt under 
meg og ville opp å kjøle seg litt. Ut nebbet 
kom det « hvor er du på vei henn? Nå er jeg 
på vei til Frya får så og fly så langt jeg kan 
etter det. Frya ja, kjenner ett par ravner 
som bor der, Sigurd og Erik. hils dem fra 
meg vis du ser de. Det skal jeg!» å nikket. 
Jeg kikket etter andre piloter og tilbake, 
borte var min nye venn. Hadde tanket god 
høyde så jeg bestemte meg for å dra. Otta 
sto for tur.
Tok en liten avstikker mot sør da jeg så 
Skygatene så bedre ut over Heidal, men 
ombestemte meg og dro mot Ottaplatået. 
Over Kringsæter fjellet lå jeg høyt og 
skrudde, Werner i tet med sin fastvinge 
og Moyes ulvene formert som en pil etter. 
For ett bilde! Hot and low gjorde at jakten 
avsluttet og de gikk ut på hver sin side av 
Torgeirkampen. Jeg gikk nå videre og kom 
lavt ved Kvam og trodde turen var over.
Fant ei boble og opp gikk det. Retning mot 
Harpefoss ga meg ei god ny boble. toppet 
ut og dro mot Frya. Innom mål også videre.
Lite løft gjorde at jeg kom i landing modus 
nok en gang ved Hammer fjell, saktet ned 
hastigheten for å kjenne etter bevegelser 
i luften. beskjeden turbulens på høyre 
vinge gjorde meg nysgjerrig. Her må det 
være noe og søkte mot turbulensen. Etter 

10 minutter med fokusert jakt på løft var 
jeg i god høyde med en god oversikt over 
hvor ferden skulle ta meg videre. Nå starter 
moroa !
På vei oppover i boblen prøvde jeg å 
kartlegge meg neste rute. Nedover 
Gudbrandsdalen lå skyene mer spredt. 
Innover fjellet, hvor det ukjente og ville så 
skyene perfekt ut. Skyggene ekspanderte 
og viste medvind. Skyggene fra skyene lå 
klare til ett lite eventyr rett og slett. Det var 
ingen i sikte. Startet å tenke på hvor mange 
vinterkvelder har jeg sittet på flightlog.org 
og sagt: I år skal jeg ta 100km, i år skal jeg 
krysse store fjell. Ruten innover ble mer og 
mer innbudene. Dette er dagen jeg hadde 
ventet på!
Jeg hadde kommet meg inn i «sonen» 
for lenge siden. Utstyrs-pikk-pakket var 
bemerkelsesverdig også optimalt. Noe 
nølende styrte vingen min mer og mer 
bort fra Gudbrandsdalen og innover 
Ringebufjellet. Hoppet fra en sky til neste 
sky. Pekte meg ut flere landingsplasser og 
så meg ofte tilbake med frykt i hva som lå 
foran meg.
Plutselig var jeg såpass innpå at det var no 
return. Fokuset blir forsterket og feelingen 
lå nå utenpå huden. Jeg måtte ta i bruk 
alle stemmene i hodet jeg hadde fått fra 
bøkene fra sendt flybubble.com i løpet 
av mørketiden her i Norge. Følelsen av 
Nirvana flyvning.
Jeg hadde god høyde og makset ut hver 
gang for å minisere risikoen ved å måtte 
lande. Jeg tok meg god tid. Klokken var 
bare 14:00 så jeg hadde tiden med deg. 
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Etter neste boble midt innpå dukket Jens 
Skroteng opp i sin lysegrønne Litespeed 
RX, vi fløy i lag ett par bobler, han ville 
fortsette neddover oppå platået, jeg på skrå 
ut nærmere dalen mot Rena. Jeg ble alene 
igjen på grunn av min stae redsel. Fokuset 
var skjerpet tilbake, det var fortsatt langt 
igjen til dalfører. Veldig langt sa psyken!
Hva er det jeg driver med egentlig? har 
jeg gått over grensen fra det som heter 
utvikling som pilot til ren idioti? Det var 
mange blandede følelser der oppe på 
2700meter. Jeg var langt ute av comfort 
sonen, kommer jeg over skal jeg kysse 
bakken tenkte jeg. Krysse fjell har jeg da 
aldri gjort.
Jeg begynte å roe meg ned sakte. 
Sklistrekningene begynte og bli lange og 
dalen kom nærmere. Jeg kunne nå ligge 
innpå langs kjeden og samtidig vite at jeg 
kom ut i vanlig dal landing. Det var lykke 
brøl og medførende giga-glis som jeg tror 
Rjukan kunne byttet ut sol speilene sine 
med, hadde jeg ikke drukket kaffe og røket 
sigaretter. Jeg var i ren ekstase.
Etter min første fjellpassasje klarte jeg 
fortsatt og ta noen bobler til og endte til 
slutt opp i Nord-Rena. Lykkelig og glad 
landet jeg med en feirings pils i selen. Det 
tok meg litt tid og forstå at jeg hadde flydd 
langt. Bra langt!
Heldigvis var det plass til meg i bilen til Olav 
Opsanger og Erland Åmot, og hjemme 
var vi klokken 01:00. Olav Opsanger og 
Arnfinn Markeng eneste i mål på Elverum. 
Fantastisk!
Takk til Olav og Erland som ga plass i Tha..
HG VAN hele veien hjem. Det satt prikken 
på i’en.
Takk til Dina som sjåfør, møtt med mer øl 
og snacks servering i midtsete. Og alle som 
satt på. Håper jeg ikke kom til og ha duppet 
av på noen sin skuldre, kremt..
Jeg var heldig i det jeg passerte mitt mål 
for dagen som var i Frya. Etter det var det 
satt på milsluker fokus og kunne ta resten 
av turen i eget tempo. Må få lov til å si meg 
svært fornøyd med dagen. Comfort soner 
skal brytes med måte. Note to self: Mange 
nye ukjente faktorer kan blåse opp frykten 
mer enn nødvendig, Jeg krysset jo tross alt 
bare en veldig stor landingsplass. Uansett 
var det en solid mestringsfølelse og 
milepæl personlig. Gleder meg stort til å se 
hva det neste sporten tilbyr av opplevelser. 

VÅGÅ

RENA
146,6 km

Trackloggen fra turen.
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Først bestilte jeg distansekurs for 
videregående i 2 uker med Jocky 
Sanderson. Da jeg fortalte dette til en 
venn ønsket han umiddelbart å være med 
på dette, men han hadde bare en uke 
restferie. Da ble det bestemt at vi skulle 
dra sammen til et introduksjonskurs i 
distanse uken før, noe som igjen gjorde at 
det for meg til sammen ble over 3 uker med 
flygning hver dag!

India
På flyet hadde jeg en avslappende tur helt 
til Delhi. Jeg ankom 23:30, som var 20:00 
norsk tid. Jeg var ikke trøtt og kunne tåle 
ganske mye. For eksempel e-visa: køen 
var uendelig lang, mens køen for vanlig 
visa var helt tomt. To og en halv time 
parawaiting er jeg vant til, og vanligvis 
kan man sitte og kose seg med andre 
piloter. I en kø med e-visawaiting er dette 
ikke mulig. Køen gikk veldig sakte og jeg 
hadde ikke internett. Derfor hadde jeg 
lydbok på øret – lydbok hjelper også mot 
overkommunikative tyske turister – og jeg 
kom til slutt inn i landet og i bagasjehallen. 

Nå var jeg klar. Jeg hentet bagasjen, tok 
taxi til hotellet, sov litt, og neste dag var 
jeg i Bir. Alt gikk akkurat sånn, bortsett 
fra bagasjen. Paraglideren min hadde ikke 
kommet med, og jeg var fortsatt flere 

hundre kilometer fra destinasjonen min. 
Katastrofe. Etter at jeg ble sendt fra et 
bagasjebånd til det neste, kunne jeg til 
slutt overbevise de ansatte om at bagasjen 
min faktisk manglet. Han kom så med et 
papirskjema i hånden, og ettersom det 
ikke var en datamaskin å se i nærheten 
turte jeg ikke å håpe på mer enn at jeg 
kunne paraglideren min i løpet av uken, 
hvis jeg var heldig. Neste dag sendte alt 
av informasjon til min kontaktperson 
i Bir, og ventet spent på svar. Ingen 
bekreftelse, ingen tok telefonen. Jeg ringte 
så Lufthansa, og fikk til min store glede 
beskjed at de hadde lokalisert bagasjen! 
Hurra! Jeg tok et lite regnestykke: 23 timer 
til første flytur, og vingen skal fortsett til 
India gjennom toll, til Dharamsala og en 
taxitur til Bir. Det kommer altså til å ta litt 
tid, men i det minste er det håp!

Da jeg ankom hotellet fikk jeg beskjed 
at Lufthansa hadde vært i kontakt med 
hotellet og støttekontakten, og at 
vingen min allerede var på plass i India og 
gjennom tollen. Den skulle ta nattbussen 
og ankomme tidlig neste dag. Det høres for 
godt ut til å være sant, så jeg var fortsatt 
ganske skeptisk. Likevel var håpet nå at jeg 
bare mister én flydag, i stedet for en halv 
uke eller mer. Tross alt ganske bra. Briefing 
kl. 09:00, en tur til landingsområdet og 
noen administrative oppgaver står på 
agendaen på første flydag. Kl. 08:00 etter 
frokost, ringer vi opp Lufthansa på nytt og 
de sier at vingen allerede er i nabobyen 1 
mil fra Bir. Jeg venter på taxi som leverer 
vingen. 1 mil med indisk taxi som ikke 
kjører raskere enn 20-30 km/t ville normalt 
bety at vingen skulle være her om maks 
en halv time. Kl. 09:00, før briefing, ringer 

vi på nytt. «Ja, bagasjen er på vei om kun 
10 minutter», er beskjeden. Strålende! Så 
hvor lenge er så 10 indiske minutter? Svaret 
viste seg å være cirka en og halv time. Jeg 
begynte å forberede meg på at jeg måtte 
dra opp alene litt senere enn resten av 
gruppen, men akkurat da bussen kom for 
å hente oss kom også taxien med vingen 
min! Dagen var reddet, og jeg skal aldri 
klage på indisk transportsystemet!

Bir
Bir er en landsby ved foten av Himalaya, 
og er mest kjent for yoga og paragliding. 
Halvparten av gjestene hotellet var 
paragliderpiloter, og den andre halvparten 
var yoga-mennesker. De som ønsket det, 
fikk gratis yoga-undervisning før frokost 
og om kvelden. Hver lørdag var det 
pizzakveld, der man møttes litt utenfor 
hotellet hvor en tysker solgte pizza fra en 
selvlaget steinovn i hagen. Der møttes 
både piloter og yogi fra hele byen. En 
person fortalte meg sine observasjoner 
om Bir: «I begynnelsen av sesongen 
ser man piloter med store sekker og 
med begeistring i øyene. Men jo lengre 
sesongen er i gang, så ser man en økning 
av roligere piloter, som har byttet sekken 
på ryggen med krykker.» Det fantes også 
et ekstra yogakurs for paragliderpiloter, 
men jeg fant aldri ut om dette var noe man 
skulle delta på før eller etter man begynte 
å gå på krykker.

Diwali eller Deepavali 
Diwali er en hinduistisk lysfestival. 
Den feires med utsmykking av byen, 
og kjøretøy og fyrverkeri om natta. 
Selvfølgelig ønsket vi å integrere oss mest 
mulig med lokalbefolkningen, så derfor 
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Paragliding i India 
- de som svinger, de taper

Tekst & foto: Markus Foerst 

kjøpte vi også litt fyrverkeri. I etterkant 
var «litt» fyrverkeri kanskje omtrent 
samme mengde som blir solgt i Trondheim 
hvert år til nyttår, men da kunne vi i det 
minste integrere oss med stil! Vi kjørte 
masse eksperimenter med fyrverkeri for 
å overbevise yoga-gjestene på hotellet 
at sammenlignet med Diwali, så er 
paragliding egentlig veldig trygt. 

Flyging i Bir
Siden jeg fikk skjermen min bokstavelig 
talt 5 minutter før avgang var humøret på 
topp, og 3 uker under en nylonduk kunne 
endelig begynne. Første uke var ment 
som et introduksjonskurs der målet var å 
trene mot å kunne fly 5 mil på slutten av 
uka. 5 mil hadde jeg flydd før, blant annet 
under norgescup. Og når man klarer å fly 
6 mil under norske forhold, så er det ikke 
spesielt vanskelig å fly 5 mil i Bir. Første uke 
var derfor flott for å bli kjent med område 
og været. Været var veldig stabilt på 
denne tiden av året, og det var lite spesiell 
informasjon som ble gitt på briefingen. 
Vi kikket ut av vinduet og laget oss et par 

alternative flyplaner, og bestemte oss for 
hvilken plan vi ville gå for da vi var over 
toppen av launchridge. 

Stort sett finnes det to ulike ruter man 
kan fly mot vest. ‘Front route’, som er den 
klassiske ruten og stort sett er flygbar hver 
dag, og en rute langs en fjellrygg, som er 
mer krevende og som bare fungerer med 
høyt skydekke. I tillegg finnes noen turer 
inn i høyfjellene av Himalaya, men der 
trengs det veldig høyt skydekke og man 
må være ganske tidlig ute. Denne turen er 
den mest krevende, men også en vakker 
variasjon sammenlignet med de to andre.

Mot øst var vendepunktet vanligvis en 
plass kalt ’360’, som er en kjent plass for 
topplanding og volbiv. Flygning mot øst 
er mye enklere, men fungerer mye bedre 
senere på dagen. De første dagene prøvde 
vi å undersøke hvor langt man kunne 
komme seg mot vest og tilbake, gjerne 
i kombinasjon med en tur mot øst. Det 
morsomste punktet var ‘Train Mountain’, 
der det finnes en togstasjon på toppen.

Den daglig flyplanen var stort sett først 
mot Dharamsala, da er det anbefalt å 
returnere derifra senest kl. 1400 for å være 
sikker på at man kommer seg tilbake, og 
deretter, hvis man er tidlig nok tilbake, 
mot 360 og tilbake til Bir i tillegg. Det store 
håpet og spenningen var likevel om vi en 
dag ville få høyt nok skydekke for å kunne 
fly inn i Himalaya-fjellene nordover. 

En dag planla vi også en liten volbiv til 360. 
Det er kun 20 km fra Bir, men det er jo tross 
alt gøy med overnatting og bål på fjellet. 
Vi topplandet under ganske termiske 

I år var jeg så heldig at 
kjæresten tok deltidstudier 
(smart is sexy!) og brukte opp 
en stor del av feriene til det. 
Derfor kunne jeg dra 3 uker til 
Bir for å paraglide – snakk om 
flaks! Jeg opplevde først at alle 
som flyr paraglider kjenner Bir, 
mens det for alle andre var en 
liten jobb å forklare hvor det 
ligger (ved foten av Himalaya).
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forhold., så jeg var glad at jeg hadde prøvd 
noen topplandinger på Billing og 360 før. 
Utstyr som telt, sovepose og masse øl ble 
transportert opp med bil. Vi hadde også 
en stjernekikkert med, og kunne se både 
kratre på månen og ringene rundt Saturn. 
Helt fantastisk!

Min tid i Bir
I begynnelsen hadde jeg som mål å få 
mest mulig tid i luften. Det var en kjedelig 
plan allerede etter dag 2, så da jobbet jeg 
i stedet med å få tilbakelagt størst mulig 
distanser. Dette gikk veldig bra helt til 
jeg nærmet meg 10 mil. Første forsøk 
misset jeg med 200 meter, men to dager 
senere klarte jeg 12 mil! Nå var jeg giret 
å klare 10 mil pluss enda en gang! Noen 
dager senere var skydekket høyt nok til 
å gå for 10 mil igjen. Først mot vest til 
Dharamsala, og deretter tilbake mot Train 
Mountain i øst. Dessverre ble det sent, og 
termikken begynte å dø. På starten fikk jeg 
radiokontakt med Eric, og vi bestemte oss 
å prøve oss på 10 mil. Vi fløy videre, og da 
GPS-en viste meg at jeg ville nå 100 km når 
jeg kom tilbake til landing snudde vi. Selv 
om vi fikk minimum synk på vei tilbake var 
det ikke nok til å nå Bir. Vi valgte oss derfor 
en risterrasse, klarte heldigvis å unngå alle 
kraftledninger og landet. 99,8 km – så nær! 
Samtidig fikk vi besøk av flere barn, som 
var nysgjerrige og snakket med oss. At det 
manglet 200 meter var plutselig ikke så 
viktig lenger.

På vei tilbake begynte noen tanker å surre 
i hodet mitt: Tallene er mindre viktig enn 
man tror. Hva skulle jeg fortelle etterpå? 
Jeg klarte 3 ganger 10 mil i Bir? I et område 
hvor man lett klarer å fly 10 mil på en dårlig 
dag – hvis man vil? Jeg forteller heller om 
folk jeg har truffet etter landing. At jeg 
måtte tisse og dette ikke var mulig siden 
barna fulgte etter oss hele tiden. Barna 
hadde det allerede veldig morsom da vi 
skiftet fra flybukser til kortbukser. 

Jeg hadde ikke uflaks da jeg ikke klarte 10 
mil. Jeg fløy ikke konsentrert nok, og jeg 
fløy ikke raskt nok. Derfor var dagen over 
før jeg klarte målet mitt. Jeg trenger bedre 
flyteknikk og bedre evne til å bestemme 
meg hvordan jeg skal fly. Jeg skal fokusere 
på linjer med mindre synk.

Stefan Bernhard (Tysk PWC-pilot), en av 
guidene våre, topplandet minst én gang 
hver dag. Over en kopp kaffe fortalte 
han meg at det er hans utfordring. Da 
begynte vi å snakke om mine utfordringer 
for resten av kurset. Kun skru termikk når 
det er absolutt nødvendig, og velge beste 
termikk for det. Fly med minimum 50 % 
speedbar, hvis man ikke er i et betydelig løft. 

Hva jeg har lært 
Fordelen at å fly samme sted hver dag 
er at man kan fokusere på forbedring av 
flyteknikken. Løft er på samme plass hver 
dag, og da kan man frigjøre kapasitet i 
hodet til andre ting. Vi hadde som mål å fly 
raskere hver dag. Selv om skybasen ikke 
tillot å komme seg like langt hver dag, var 
det viktig å fly kjente område med mindre 
snu og mer speedbar. I tillegg kommer at 
man må effektivisere bruk av hastighet 
og bremser. Over radio hørte vi 100 
ganger hver dag: «if you turn, you lose». 
Kalkulasjonen er enkel. Man bruker cirka 20 
sekunder for en 360 i termikken. Hvis man 
fly 3 runder i termikken er det et minutt. En 
paraglider flyr 10 m/s i trim, og til sammen 
vil dette gjøre at man taper over en halv 
kilometer, som igjen betyr at man raskt 
faller bak i en konkurranse eller at man 
ikke kommer seg så langt man gjerne vil 
på slutten av dagen. Hvis man ser det på 
den måten, så var det kanskje bare noen 

få skruer jeg hadde tatt for mye tidlig på 
dagen som gjorde at jeg misset målet mitt 
på 10 mil med 200 meter.
Neste steg var å bruke speedbaren. I 
Norge synes jeg vi er forsiktige med å lære 
bort bruk av speedbaren, selv om mange 
moderne vinger, spesielt i high end B og 
høyere, får litt mer stabilitet med 30 % eller 
50 % bar. Etter noen dager til begynte jeg å 
bruke 50 % på alle overganger fra termikk 
til termikk. Det føltes snart så trygt, at jeg 
også fløy med 50 % hastighet i termisk 
heng langs terreng og økte hastigheten på 
overganger til 100%. Jeg begynte å kjenne 
over tid hvordan man best kan utnytte 
speedbaren. Det er en litt mer kompleks 
sammenheng mellom synk, løft, høyde og 
avstand til neste termikk eller landing. 

Jeg har sammenlignet 2 turer, en fra 
ganske tidlig i reisen (12.10. markert rød) 
og en fra 14 dager senere (26.10. markert 
hvit) (figur XXX). Den røde tracklogen 
viser at jeg skrudde hver termikk jeg 
møtte underveis. Samtidig ser man også 
at regelen «der det finnes løft, finnes 
også synk» gjelder. Den høyden jeg 
vant på vei tilbake (1), tapte jeg igjen de 
første 500 meterne (2) etter at jeg gikk 
ut av termikken. Jeg brukte 8 runder for 
å komme meg opp til skybasen. Det vil si 
at jeg brukte 2:40 minutter på dette, noe 

som tilsvarer en distanse på 1,6 km. Det 
er nesten ingen mulighet til å hente inn 
igjen tapt tid med å fly med speed. For å 
kunne hente inn igjen den tapte tiden i 
dette tilfellet, måtte jeg ha flydd nesten 7 
minutter med full speed. (maks speed-trim 
speed)/3,6=(50 km/t-36 km/t  )/3,6=3,9 m/s 
(1600 m)/(3,9 m/s)=410 s=6:50 min. Jeg vil 
ikke si noe mer om turen i detalj, siden det 
er liten å lære.  

Likevel, ser man på andre turen (hvit), så 
ser man at jeg har flydd med mye mindre 
skruing av termikken. I bildeutsnitt ser 
man at jeg valgte ruten langs terrenget 
rundt Big Face (3). På den siste åsen før jeg 
skulle krysse dalen, brukte jeg termikken 
som springbrett (4). Videre på veien mot 
Dharamsala (vest) kom jeg ganske lavt, og 
da var det nødvendig å få nok høyde for å 
komme over åsen (5). Jeg fulgte termikken 
langs terrenget og sluttet å skru, og da lå 
jeg akkurat høyt nok for å komme inn til 
fjellet for å følge terrenget videre (6). Jeg 
vant nok høyde ved å følge terrenget inn 
og ut av fjellet (‘surf the bowl’) til at jeg 
kunne krysse dalen uten å snu mer. Etterpå 
brukte jeg en ny termikkboble (7) for å 
komme meg til vendepunktet (Hobbiten) 
og tilbake. Med klokt terrengvalg tapte 
jeg lite høyde fra termikken (2961 m) 
til Hobbiten og tilbake (2652 m); kun 

310 m over 6,8 km! Jeg var kjent med 
termikkboblen på vei tilbake og da var det 
enkelt å fylle på med høyde. Jeg valgte 
igjen å benytte rutene langs terrenget, og 
klarte å komme tilbake til Big Face uten å 
skru termikk. Samtidig hadde jeg brukt noe 
speedbar mens jeg fløy langs terrenget. 
Det medfører at kalkulasjonen blir enda 
dårligere, siden det i en konkurranse ikke er 
snakk om differansen mellom maks speed 
og trim speed, men mellom maks speed og 
kanskje 30-50 % speed. Derfor: if you turn, 
you lose!

Da jeg fløy side om side med Stefan på 
trimm var det (nesten) ingen forskjell 
i hastighet mellom Mentor 4 (EN-B) 
og Omega X-alps (EN-D). Den store 
forskjellen ble synlig når vi gikk over 50 % 
bar: da var Stefan raskere og fikk mindre 
synk. Den erfaringen fører til det store 
spørsmålet: når skal man gå opp til neste 
vinge? Pål Hammer Rognøy sier: når du tørr 
å ta sikkerhetskurs med vingen. Generelt 
sier man, når vingen din holder deg bak. 
Men når vet man om vingen holder en 
bak? Jeg tror jeg fant det ut for meg selv. 
C- og D-vinger har først og fremst fordeler 
på hastighet. Det er mer hastighet med 
mindre synk, eller fysikalsk: Polarkurven 
blir flatere for vingene. Derfor synes jeg 
at hvis man ikke er trygg nok eller ikke har 

behov for å benytte speedbaren optimalt 
med nåværende vinge, er det ikke behov å 
gå over til en mer viderekommen skjerm. 

Last but not least
Ja, landskapet var forbausende. 
Fjellveggene som går opp over 4000 meter, 
og man kan fly opp for å se over toppene. 
Det er rett og slett noe som ikke kan 
beskrives med ord. Ta derfor en tur til India 
og prøv selv.

For øvrig, den siste jeg har lært var det jeg 
forventet minst. Det var ikke uvanlig at 
flyturen tok fire eller fem timer. Samtidig 
er det kjent at det er svært viktig å holde 
seg hydrert med væske. Det medfører 
også at man må tisse etter en viss stund. 
Jeg fikk tak i én (faktisk flere) kondomer og 
kateter, som ble installert før hver tur i siste 
halvparten av kurset. Likevel er det ikke 
så enkelt å tisse når man flyr. Det komiske 
midt oppi det hele var at samtidig som jeg 
slet med dette, så var dattera mi begynt å 
gå på do hjemme. Heldig er hun som kan 
(til i dag) tisse i alle slags posisjoner.

En av de siste dagene klarte jeg å sette ny 
personlig rekord på 20 mil. For en følelse! 
For å være helt ærlig var det kun 193,1 
km, men hvem er det egentlig som er 
interessert i tall?

Happy landings!
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Det ble igjen dårlig med flydager på fjorårets Norgescup. Det begynte med at Bondalseidet 
cupen måtte kansellere. Så fikk vi gjennomført et par gode omganger i Voss, før det igjen ble 
kansellering av Hjartdal cupen. Nå var nok mange litt demotiverte, så når Saltdal faktisk fikk 
gjennomført et par omganger, var det uten altfor mange fra Sør Norge. Med kansellering både i 
Hvittingfoss og Hemsedal, var det å delta i Saltdal ganske så avgjørende for et godt resultat. 

Voss
Mange hadde møtt opp i Voss på 1. 
mai helgen for det som ble årets første 
Norgescup. 1. mai og Voss forbinder 
mange med frosne fingre og mange 
minusgrader i luften. I år var det faktisk 
ikke så ille, men man måtte kle seg godt. 

Første dag ble dessverre kansellert på 
grunn av for mye vind. Likevel fløy folk fra 
Myrkdalen til Voss, så man kunne kanskje 
klart å satt en oppgave denne dagen 
likevel. 

Andre dag var det fine flyforhold. Det 
ble satt en oppgave fra Bavallen, til 
Gudvangen og tilbake. Et samlet felt 
fløy inn mot Gudvangen, men like før 
Stalheim der de stupbratte fjellsidene 
begynner, satt ledelsen opp tempoet. Så 
på vei tilbake ble det ganske spredt med 
Rolf Dale, Ronny Helgesen og Kjell Harald 
Nesengmo langt framme i tet. De skrudde 
omtrent ikke på vei tilbake: Kjell Harald 

Norgescupen 2017
Tekst & foto: Jan Richard Hansen

prøvde seg på utsiden av fjellet og mistet 
mer høyde, Så det ble Ronny Helgesen 
og Rolf Dale som kom i mål med kun få 
sekunder mellom seg. 10 minutter senere 
kom Kjell Harald i mål på tredjeplass.

Tredje dag var det igjen blitt mer vind, 
men det ble satt en oppgave litt fram og 
tilbake foran Lønahorgi før man måtte ta 
et punkt på andre siden av Vangsvatnet 
og tilbake til mål nedenfor Gjelle starten. 
Det var igjen et stort samlet felt, som 
nå holdt seg mer samlet enn dagen før. 
Man måtte skru seg litt opp underveis 
for å ikke havnet for lavt på henget og 
risikere å lande. Etter noen runder fram 
og tilbake ved Lønahorgi fløy ledelsen 
rett over vannet til siste punkt. Dette 
punktet viste seg å være veldig vanskelig 
å ta siden det lå i lesiden. Det endte med 
at ledelsen ble spylt ned til et lite heng på 
andre siden av vannet for Voss. De som 
kom litt etter tok litt mer høyde, men 

ingen klarte å ta punktet før omgangen 
ble stoppet. Det var ikke så hyggelig å fly 
inne i lesiden, så når det ble rapportert 
om et nødskjermkast  av en erfaren pilot 
ble omgangen stoppet. De som hadde 
kommet lengst var Kenneth Haugan, Tor-
Erik Stranna og Jan Richard Hansen.

Vinneren av Norgescupen på Voss ble Rolf 
Dalen med Ronny Helgesen på andre og 
Ole Johnny Rønneberg på tredje.

Saltdal
I Saltdal møtte 26 piloter opp til det som 
ble den første Norgescupen der oppe. Det 
ble det gjennomført to omganger på ca. 
57 og 46 km.

Første dag ble kansellert, men det ble 
en fin omgang på dag to. Kjell-Harald 
Nesengmo vant dagen, Ole Jonny 
Rønneberg på andre og Bjørn Skarpås på 
tredje. 

Bakgrunnsbilde: Koseflyving  
over Bavallen før starten går. 

 Nr. Navn Glider Omganger Poeng
 1 Kjell-Harald Nesengmo Ozone Enzo 3 891 134 1000 930 2821
 2 Ole Jonny Rønneberg Ozone Zeno 856 906 896 882 2684
3 Kenneth Haugan Ozone Zeno 766 918 331 873 2557
4 Bjorn Skarpas Ozone Zeno 757 873 875 796 2544
5 Frode Myhre UP Trango XC3 [SPORT] 562 845 778 395 2185
6 Rolf Dale Ozone Enzo 3 1000 909 0 0 1909
7 Ronny Helgesen Ozone Enzo 3 991 909 0 0 1900
8 Lars Anders Jonsson Ozone Zeno 0 0 861 955 1816
9 Anders Beyer Brattli Ozone Zeno 0 0 861 955 1740

10 Leif Gunnar Brandal Advance Omega X-Alp 838 877 0 0 1715

Norgescupen TOTALT

 Nr. Navn Glider Omganger Poeng
 1 Frode Myhre UP Trango XC3 [SPORT] 562 845 778 395 2185
 2 Markus Foerst Nova mentor 4 light [SPORT] 323 518 632 534 1684
3 Gunnar Sæbu Nova Triton 2 light [SPORT] 769 893 0 0 1662
4 Vanja Eggesvik Ozone Alpina 2 [SPORT] 323 769 115 468 1560
5 Sigmund Aamodt BGD Cure [SPORT] 742 765 0 0 1507

Norgescupen SPORTSKLASSE

 Nr. Navn Glider Omganger Poeng
 1 Vanja Eggesvik Ozone Alpina 2 [SPORT] 323 769 115 468 1560
2 Johanna Hamne Niviuk IP7 Pro 663 827 0 0 1490
 3 Lill-Elisabeth Jensen Ozone Alpina 2 [SPORT] 446 745 0 0 1191

Norgescupen KVINNER

Dårligste omgang er stryket.

Det ble satt en litt kortere på søndagen. 
Lars Anders Johnson fra Sverige kom først 
i mål. Deretter  Kjell-Harald og Ole Jonny. 
Sammenlagt vant Kjell-Harald Nesengmo. 
Vanja Eggesvik vant kvinneklassen og 
Johan Sjøstrøm vant sportsklassen.

Mer om Norgescupen i Saltdal kan du lese 
et annet sted i bladet. 

Dette gjorde at Kjell-Harald Nesengmo 
vant Norgescupen for 2017 foran Ole 
Jonny Rønneberg, og Kenneth Haugan. 

Sportklassen ble vunnet av Frode Myhre 
med Markus Foerst som nummer to og 
Gunnar Sæbu på tredje. 

I kvinneklassen vant Vanja Eggesvik  
foran Johanna Hamne og Lill-Elisabeth 
Jensen. Vi gratulerer!
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I 2017 hadde vi 196 hendelser. Dette 
gjelder alle grener (HG, PHG, PG, PPG, 
SPG). Disse 196 er fordelt på 65 ulykker 
hvorav 2 fatale, 63 uhell og 68 næruhell. 
I 2016 hadde vi 118 hendelser hvorav 54 
ulykker der 2 var fatale, 24 uhell og 40 
næruhell. Så til tross for færre loggede 
turer er dette en oppgang på 11 ulykker. 
Jeg tror egentlig ikke at vi har flere 
næruhell, men velger å tro at dere har blitt 
flinkere til å sende de inn. Fortsett med 
dette! Dette gjør det enklere å peke ut en 
handlingsplan mot hendelser. 

Elin Hansen gjorde i 2017 en kjempejobb 
og fikk laget statistikker og grafer av 
grunnlaget. Denne viser at i ca 50 % 
av innsendte hendelser er det krysset 
av for sterk vind! Med andre ord er det 
meteorologien eller forståelsen av denne 
som «tar oss». Dette er noe å tenke på 
neste gang en står på en start (helst før). 
Har man virkelig sjekket og dobbeltsjekket 
meteogrammet? Er vinden meldt økende 
eller minkende. Endring i retning? Fare for 
bølgevind eller andre lokale forhold som 
kan slå inn.  

Vi hadde som nevnt ovenfor 2 fatale 
ulykker i 2017. Den 01.06.2017 mistet 
vi Øyvin Nyjordet og 28.11.2017 mistet 
vi Adri van Embden. Også her var 
meteorologien tilstede som en vesentlig 
faktor. I Øyvin’s tilfelle ved en meldt 
vinddreiing, nedbør og økning. Adri var 
lavt et sted man ikke burde være lavt. 
Fordi det kunne blir turbulent der påga 
terrenget og ulykkesdagens vindretning. 
Adri hadde også et egenmodifisert feste 
av bremsehåndtakene til bremselinene. 
Håndtaket hadde løsnet under korreksjon 
av en frontkollaps og eller et asymmetrisk 
innklapp. Dette bremsehåndtaket ble 
ikke funnet. Det at det løsnet kan ha vært 
avgjørende faktor for utfallet. En veldig 
forenklet beskrivelse av ulykkene her, full 
hendelsesrapport kommer på begge.

Fly med marginene på din side! Med 

av dette sjekket. På start var det målt kast 
på 10 ms. På en værstasjon i Hemsedal 
i 1300 meters høyde var det snitt på 12 
ms og kast på 17. Værstasjon på annet 
stort fjell i nærheten samme målinger. 
Er ganske sikker på at ved bedre sjekk av 
meteogram/ værmelding at man hadde 
holdt seg på bakken. Også i dette tilfellet 
gikk det bra og endte med en lærepenge. 
Lykke til videre i pilotkarrieren!
fly. Om dette er tilfelle her vet jeg ikke. 
Men hvis det er startet i 5,5 ms uten å ha 
speedbar er man allerede i grenseland. 
Dette gikk bra, men det trenger ikke alltid 
gå slik. Lykke til med denne fantastiske 
sporten!

Første hangtur – mye vind
Pilotens beskrivelse: (meget forkortet):
Første hangtur og ca 5 m/s litt skrå jevn 
vind inn mot start. Stod ikke lenge å 
vurderte. Observerte lette skumtopper ute 
i bukten. Alt i alt fremstod forholdene som 
fine ved start. Ukomplisert start, kraftig 
løft rett etter takeoff og kom opp i fin 
høyde. Fulgte bukten i krabbevinkel og det 
var relativt jevn vind. Mot enden av bukten 
lå jeg rett mot vinden og relativt stille i 
luften. La inn en liten sving mot venstre 
tilbake mot start og da begynte jeg å havne 
bakover. Tråkket full speed og besluttet 
å forlate hanget mot vinden og forsøke å 
lande. Kom fremover en liten stund, men 
ytterligere vindøkning og på nytt på vei 
mot trerekken baklengs. Hadde da kanskje 
100 m høyde. Slapp opp speedbar og la 
store ører. Fulgte så opp med full speed 
igjen og innser samtidig at situasjonen 
begynner raskt å bli kinkig. Taper da 
noe høyde, men vinner lite fremover og 
befinner meg nå over trerekken (tett 
skog). Hav på høyre side med mulighet for 
turbulens, og vindøkning når jeg forsøkte å 
legge mot venstre. Besluttet derfor å holde 
skjermen mot vinden og heller kontrollere 
hastigheten nedover mot trelanding som 
nå fremstod som uunngåelig. Blåste ca 
200m bak fra hanget og noe småturbulent 
luft. Pga meget store ører ble jeg bekymret 
for om jeg faktisk ville klare å oppnå 
en trelanding eller bare deise i bakken. 
Besluttet å slippe opp ørene for å få mest 
mulig skjerm til å ta tak i trærne. Var da ca 
20 meter over tretoppene og en relativt 
momentan beslutning. Ørene slo seg fint 
ut, og var retning stabil i ca 10 sek. Så kom 
det kraftig turbulens og tror jeg fikk et 
innklapp, fikk iallfall ca 70 grader rotasjon 
mot høyre (sjøsiden), rettet seg ut med 
et instinktivt pump og var i alle fall ikke 
synlig innklapp når jeg kikket opp. Holdt 
styretrykk i linene og konsentrerte meg 
om aktiv flygning mens jeg gled baklengs 

over tretoppene. Landet tilslutt i 3 11m 
høyre trær. Selen var ca 4m over bakken.  
 
Pilotens flyerfaring:
PP2, 8 timer, 46 turer, flydd i 3 år.

Utstyr:
Vinge: Ozone Geo 4  (EN-B)
Sele: Woodey Valley Voyager+
Hjelm: Helhjelm

Flysted:
Vestremsbukta, Levanger, Nord-Trøndelag

Værforhold:
Ikke oppgitt.

Skade:
1 cm rift i skjerm. 

Kommentar:
Snakke om ilddåp på sin første tur på hang.  
Det er en mistanke om at det ikke er tatt 
nok hensyn til værmelding og meteogram, 
og at piloten har stolt på andre piloter i 
stedet for. Er ganske sikker på at denne 
økningen i vind hadde vært synlig på 
meteogrammet. Vet flyving nær vann er 
også vindøkninger relativt lette å lese, men 
dette krever litt erfaring. Tipper denne 
piloten finner ut av det etter hvert. Lykke til 
videre i pilotkarrieren!
Generelt sett når en rygger så bruker man 
speed for å komme seg ut av løftebeltet. 
Bruker man speed + ører så vinner en 
ikke nødvendigvis så mye fart på dette 
(avhengig av vinge) men mister ofte høyde. 
Ved bare ører blir det motstand i vingen 
som gjør at vingen penetrerer mindre. Her 
rygget piloten selv med full speed uten ører 
og det virker som om han gjorde det beste 
ut av denne situasjonen. Egentlig godt 
utført selv om denne erfaringen nok kunne 
vært unngått.
Generelt, stol ikke på at værmeldingen 
er bra hvis andre er på start eller at andre 
flyr. Sjekk været selv og snakk gjerne med 
erfarne piloter om din tolkning av det. Nå 
som vi har så mange værstasjoner rundt 
omkring så sjekk hva andre værstasjoner 
melder, ikke bare den som står på 
flystedet. Sjekk gjerne noen som står høyt 
også. Da får du et bilde av været på det 
tidspunktet du sjekker. Se om det er økende 
tendens eller synkende og se dette opp 
mot meteogram/ værvarsel. I den kalde 
årstiden kan man bli noen ganger bli lurt 
av inversjoner ved sjekk av værstasjoner. 
De kan melde null selv om det er meldt 
10 ms. Vær klar over at det været som er 
meldt med stor sannsynlighet kommer når 
inversjonen forsvinner i løpet av dagen. 
Bedre å stå på bakken og ønske en fløy enn 
å være i lufta og ønske at en stod på bakken.

Sikre sider
Hei igjen og godt nytt flyår!
2017 ligger bak oss med mye dårlig vær. Dette ser man også i loggboka. Det er en reell nedgang i 
loggede turer. 52044 loggede turer på alle grener i 2017 mot 59904 i 2016*.

Tekst: Runar Halling

ønsker om mange, lange fine og 
ulykkesfrie turer i resten av 2018!

* Det kan forekomme feil i tallmaterialet!

Når det gjelder de hendelser jeg 
kommenterer på sikre sider så er det ikke for 
å henge ut pilotene. Kommentarene mine er 
basert på min tolkning av hendelsesforløpet. 
Hendelsene på «sikre sider» er her for at 
vi alle skal kunne lære av hendelsen og 
forhåpentligvis unngå det samme selv!

Innkommende front, bygeløft
Pilotens beskrivelse (sterkt forkortet):
Under opptrekket blir det turbulent. Jeg 
har min fulle hyre med å holde rett frem 
og ser at båten har senket farten. Likevel 
øker høyden og jeg løser ut. Syd er det blå 
himmel men nord er det ett skylag. Jeg er 
på høyde med skybas, jeg vil fort ned da 
jeg er over høydebegrensningen og prøver 
å entre stupspiral. Men det blir bare 360 og 
g kraften øker. Jeg prøver å blø av farten, 
men får det ikke til. Blir bare mer g og jeg 
kjenner ikke igjen vingen slik jeg opplevde 
den på SIV kurset. Jeg bestemmer meg 
for å kaste nødskjerm før det blir for mye 
g krefter. Jeg er over platået vest for 
Gyrihaugen og drifter ganske raskt syd/
øst mot tjernet. Blir bekymret for å bli 
våt, men heldigvis avtar vertikal hastighet 
nærmere bakken. Henger i et tre og det 
er bortimot 10 meter ned. Helikopter kom 
om fikk meg ned fra treet.

Pilotens flyerfaring:
PP3, 67 timer 175 turer, flydd i 4 år. 148 
turer/64 timer på denne vingen.

Utstyr:
Vinge: Ozone, Buzz Z4 (EN-B)
Hjelm: Helhjelm
Sele: Apco Aviation Edge II

Flysted:
Åsatangen, Ringerike, Buskerud

Værforhold:
40 km/t NØ

Skade:
Ingen skade.

Kommentar:
Var selv på Sundvollen og så fronten 
komme. Da fronten nådde Sundvollen var 
det en pilot som fikk merke vindøkningen/ 
nedbøren og bygeløftet. Nedbøren fra 
fronten var godt synlig. Det man kan la seg 
lure av er at fronter/ skyer kan være ganske 
langt unna når «kreftene» kommer. Mitt 
tips er, gi deg i tide! Kommer det fronter 
eller det er nedbør i nærheten er det best 
å komme seg ned snarest mulig. Lykke til 
videre i pilotkarrieren!

For mye vind/turbulent
Pilotens beskrivelse: 
Turbulent og kjipt tur. Vinden tok seg opp 
kraftig i det vi hadde flydd ut. Tror det 
vart forårsaka av rotor fra toppene rundt. 
Blåste også mer i dalen.

Pilotens flyerfaring:
PP3, 20 timer, 80 turer, flydd i 2 år. 

Utstyr:
Vinge: BGD Epic  (EN-B)
Hjelm: Helhjelm

Flysted:
Solheisen, Hemsedal, Buskerud

Værforhold:
Veldig turbulent.

Skade:
Ingen.

Kommentar:
Her nok en tur hvor meteogram/ 
værmeldig mest sannsynlig ikke ble 
sjekket nøye nok på forhånd. Da 
denne hendelsen ble rapportert inn ble 
værstasjoner på flystedet og i nærheten 

Til deg som vil 
bidra med stoff til 

Stoff til Fri Flukt sendes til 
post@friflukt.no Artikkelnavn i 
emnefeltet.
Artikler leveres på mail som rent 
tekstdokument, uten fonter. 
Overskrift og artikkelforfatter 
øverst i dokumentet.

Bilder leveres i høyoppløselig 
format som vedlegg i mail. Det 
er også mulig å bruke www.
dropbox.com eller www.filemail.
com dersom det er for mange 
Megabyte for å sende på mail. 
Bildene kan sendes som JPEG, TIF 
eller NEF, ikke legg bildene i Word 
dokumentet!

Bildetekst i eget tekstdokument, 
med referanse til bildenummer og 
navn på fotograf.

Har du bilder, men ikke så flink 
til å skrive? La oss hjelpe deg. Ta 
kontakt.
Vi er alltid på jakt etter gode bilder, 
så ikke sitt på disse, men del det 
med oss. Kanskje ser du det på  
trykk?

Tidsfrist for Fri Flukt Nr. 2 2018: 
Rundt juli - august.
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Avsender: NLF/HPS - Møllergata 39 - 0179 Oslo

PAKKETILBUD
Nyhet: Bruce Goldsmith Design

BGD Adam med sele*og hjelm kr. 28.400,-

BGD Wasp med sele*og hjelm kr. 29.900,-

Nova Ion 4 med sele*og hjelm kr. 32.900,-

Nova Mentor 5 med sele*og hjelm kr. 32.900,-

Ved kjøp av glider hos Termikk&Rotor A/Sfår du 10 % rabatt på alt tilbehør i ett år etter kjøp av glider!

Det er også mulig å lease komplett paragliderutstyr fra Termikk&Rotor A/S. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Butikk i Oslo sentrum. 5 min. fra Oslo S. Butikkadr. Dronningensgate 13. Postadresse: Boks 1031 Sentrum, 0104 Oslo.
Tlf: +47 22 42 74 11 mob Tonny 98 25 69 89 mob Ronny 92 22 65 55 Mail: tonny@paragliding.no - ronny@paragliding.no

Termikk&Rotor A/S har eget verksted hvor vi kan gjøre alle typer reparasjoner på glider og sele. Hvis glideren er 
kjøpt hos oss vil en eventuell reparasjon i de fleste tilfeller gjøres på under en uke.  

Rask service bør bety mye ved valg av leverandør.

TURER

Les mer om våre turer på www.paragliding.no

Sør Afrika i november Sambarytmer i Brasil 
i februar

Reunion, et syden-
paradis i november

Spania vår og høst for 
elever og PP-3

Norma Italia med 
termikk & heng

Makedonia i juni og 
august

Mexico, lær mer 
uansett nivå

Ozone Mojo 5 med sele*og hjelm kr. 28.400,-

Ozone Buzz Z5 med sele*og hjelm kr. 31.900,-

Ozone Rush 4 med sele*og hjelm kr. 31.900,-

* Selen er en Exence og hjelmen Skyrunner pluss. 
For kr 1.250 i tillegg kan du få Velvet 2 sele med 
bumpair eller airbag. 

Vi har det meste på lager for rask levering!


