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Rekordtur i paraglider

De fløy med paraglider fra Hvittingfoss til Østerdalen. Det er ny nordisk
rekord i sin klasse!

LUFTSELFIE: Eirik Johansen og Terje Stulen i bakgrunnen. Bildet er fra
rekordturen på søndag og er tatt på grensa mellom Buskerud og Oppland.
(Foto: Eirik Johansen)

Terje Stulen og Bjørnar Trondsen er begge bosatt i Kongsberg. De var med
på en paraglidertur langt utenom det vanlige søndag.

En gjeng paragliderentusiaster deklarerte nemlig et ganske hårete mål for
dagens tur.



REKORD: Bjørnar Trondsen (t.h.) og Terje Stulen deltok i rekordflyvingen.
(Foto: Terje Stulen)

De skulle lande på Lillehammer. Dit er det 176 km. Dette klarte de med
glans og noen våget seg til og med enda lenger.

Fantastisk tur

UTSYN: Paragliderfolkene hadde en utrolig utsikt
under rekordturen. (Foto: Jan Rogndalen)



– Vi brukte vel sju og en halv time fra vi startet. Målet ved Lillehammer
nådde vi etter sju timer, også fortsatte vi litt etter det. Vi var seks som
fløy sammen hele turen, forteller Terje Stulen.

– Det var oss to fra Hvittingfoss luftsportklubb, i tillegg til Gunnar Sæbu
(som var mannen bak rekordforsøket), Tor Erik Stranna, Jan Rogndalen og
Eirik Johansen, alle fra Oslo Paragliderklubb.

– Når man skal fly langt, er man er avhengig å komme høyt. Termikken, det
vil si den varme lufta som stiger fra bakken, gjør at vi kan stige sammen
med den. Vi var nok oppe i 2.800 meter over havet, noe som forteller om
optimale forhold. I tillegg var det gunstig vindretning og medvind betyr
ekstra fart. Det handler også om å være sammen med de rette folkene og
at alle har trua, sier Terje Stulen.

De startet i Hvittingfoss, fortsatte langs Lågen oppover til Flesberg, så bar
det over til Sigdal og videre til Oppland.

Det handler også om å være sammen med de rette folkene og at alle har
trua
TERJE STULEN – SITAT:

– Søndag var det helt nydelig og utsikten var spektakulær. Det våres i
dalene og samtidig så vi snøkledde fjell og vidder, sier han.

Klubbkollega Bjørnar Trondsen, har logget flygingen sin her. Og der et
i høyeste grad artig lesning.

– Man må ha baller



FORNØYD: En blid Bjørnar Trondsen like sørvest for
Nes i forbindelse med rekordturen søndag.
(Foto: Bjørnar Trondsen)
Det spesielle med den nevnte flygingen, er at karene på forhånd meldte fra
hvor de skulle.

– Det å deklarere mål i en slik sammenheng, altså å bestemme seg for
landingsplass på forhånd, gir flere poeng dersom pilotene blir vurdert i
konkurransesammenheng, forklarer Runar Halling i Hvittingfoss
luftsportklubb. Denne deklareringen skal derfor kunne gi rekordnotering,
uten at jeg har fått dette helt bekreftet ennå, sier han.

– Det å passere disse fjellene og å fly så langt som de gjorde, krever
både baller og erfaring, sier han.

Stulen flirer når vi siterer Hallings kommentar om baller i denne
sammenhengen.



RUTA: Den røde streken viser GPS-loggen til Bjørnar Trondsen. Hele
gjengen fulgte omtrent samme strek.

– Hehe, ballene vokser mens man flyr. Det største
spenningsmomentet er om man må lande langt fra folk og i krevende
natur. Det kan fort bli en noe lengre gåtur enn man ønsker seg, og
muligens en overnatting også, sier han.

– Da vi fløy gjennom Vassfaret lå vi lavt. Det var derfor litt mer spennende
enn ønskelig. Det gjelder også å følge med på hverandre. Når vi flyr flere
sammen, er det lettere å dekke et større område med tanke på såkalte
termikkbobler. Når førstemann finner områder med varm luft og oppdrift,
kan de andre henge seg på, sier han.

Ballene vokser mens man flyr
TERJE STULEN

– Hva om du hadde landet lagt fra folkeskikken med kilometervis med
råtten vårsnø i alle retninger?

– Det ville blitt en drøy tur. Men vi er godt kledd siden det er kaldt i høyden,
og om vi tenker litt kreativt så har vi et telt i form av skjermen dersom det
blir aktuelt å overnatte, sier han.

Les også: Fløy 204,2 kilometer



Bra for klubben

KONGSBERG: Kongsberg med skibakken i
bakgrunnen fra en tidligere tur. Du ser byen, Knuten,
Ble og helt til Gaustatoppen bak til høyre i bildet.
(Foto: Jan Richard Hansen/epizoom.no)
– Hva betyr en slik rekordflyving for klubben?

– Hvittingfoss er et sted det ikke blir flydd så mange lange turer fra. Det
finnes noen langdistansejegere i miljøet og de farter gjerne i
Gudbrandsdalen. Derfor gjør nok dette at vi plasseres på kartet. Det
snakkes om nordisk rekord mot deklarert mål, og det er jo ganske morsomt,
sier han.

Når Hvittingfoss luftsportklubb arrangerer deres årlige
norgescup kommende helg, håper de at været fortsatt er med dem. Da
kan mange av gliderne bli synlige over store deler av Kongsberg.



I LUFTA: Bjørnar Trondsen i aksjon i Jondalen. (Foto: Terje Stulen )


