Frankrig 2003
En lille beretning om årets tur til det sydfranske.
Det er jo efterhånden blevet til en tradition at Chr. Hansen, og undertegnede drager
en lille tur til det Sydfranske for lige at få startet sæsonen op på en fornuftig måde, og
i år skulle da ikke være nogen undtagelse, vi plejer jo at forsøge at lokke nogen til at
tage med, da vi har det problem at Hansen og undertegnede ikke kan flyve Ventusen
på samme tid, hvilket jo ville betyde at en af os måtte blive på jorden hvilket ikke
ville være godt for vores nerver, (mest Hansen) planen er så at vi lokker en uvidende
kammerat med, som så lejer en lokal tosædet hvor Hansen og undertegnede så skiftes
til at sidde i bagsædet, det betyder jo så at vi alle kommer ud at flyve hver dag.
Efter sidste års oplevelse, regn 8 dage ud af 8 mulige, og så taler vi ikke mere om det!
så havde vores rejse kammerater fra de sidste 2 år valgt at blive hjemme (det er heller
ikke nemt at være sammen med Hansen på en flyveplads i regnvejr)
Vi stod altså i år og skulle finde en ny forsøgskanin, Per Allerød var straks med på
ideen, den stakkel havde jo ingen anelse om hvad han gik ind til, samtidig havde
Anne (fru Hansen) bestemt sig for lige at tage med, for at se hvad det egentlig var der
fik os til at tage den lange køretur hvert år.
Torsdag d. 3. april var vi klar til afrejse, kl. 17:45 havde vi pakket den gamle
Mercedes, og der var læs på!, vi var klar til afgang.

Her er vi så, der tages afsked med hele familien, man skulle tro vi aldrig ville
komme hjem igen.
Turen derned forløb uden de store problemer (undtagelsesvis kørte vi ikke forkert i
Grenoble) og efter godt 18 timer var vi fremme, vi fik Ventusen parkeret på pladsen,
og begav os derefter til vores lille hus Le Petit Nice, (samme hus som vi lejede sidste
år)
Efter udpakning var det tid til lidt indkøb af det mest nødvendige (rødvin og mad) i
det lokale discount supermarked i Sisteron, her kom Pers udmærkede fransk
kundskaber til sin ret, og inden længe var han faldet i snak ned de fleste handlende,
det endte nærmest med en mindre rundvisning for at lokalisere de forskellige varer,
efter denne oplevelse var der lige tid til en lille slapper på sofaen, inden vi begav os
til byens bedste restaurant (og eneste) for at indtage lidt aftensmad.

Aftensmaden indtages på den lokale restaurant
I øvrigt rigtig god mad, da vi spurgte hvad det egentlig var vi spiste, fik vi at vide at
det var vildsvin nedlagt lokalt, vi fandt dog ikke ud af om lokalt betød i området, eller
om det ligefrem var blevet nedlagt på torvet i byen, vi kikkede os dog noget omkring
da vi efter maden begav os de ca. 100 meter hjem til fods, man kunne jo aldrig vide
om hele vildsvine familien var blevet nedlagt, eller om der stadig var et arrigt
eksemplar tilbage!
Lørdag d. 5. april
I dag skulle de bjerge f… ha skulle de, og kl. 10:30 var vi klar til Briefing som i
øvrigt foregår på Fransk, men der var heldigvis en tilstede der kunne oversætte til
Tysk, noget vi forstår en del bedre end Fransk (også Per) vejret ville ikke blive super
men der kunne da flyves, og vores reserverede Janus var klar så nu manglede vi bare
lige at Per fik sin checkstart, så han var klar til at medbringe Hansen i bagsædet, jeg

skulle flyve Ventus i dag, vi havde trukket lod om hvem der skulle flyve med Per i
dag og Hansen tabte ☺
Vi kontaktede dagens instruktør, og fremlagde vores ønske om en checkstart til Per,
han fik udleveret Pers logbog og spurgte til Pers almene flyveerfaring, da Per så
sagde 82 timer blev han lidt bleg og spurgte igen, jeg sagde til Per at det nok var
bedst at han nævnte at de 82 timer indeholdte adskillige timer på Libelle og Hornet i
New Zealand, instruktøren lysnede lidt op og spurgte hvis de 82 timer var i New
Zealand, hvor mange timer havde han så totalt, han blev dog ked af det igen da han
fik at vide at de 82 timer altså var alt hvad Per havde fløjet.
Den stakkels instruktør måtte lige have en lille snak med sin chef, da der selvfølgelig
var mulighed for at dispensere fra klubbens krav, men da kravet var 500 timer for at
flyve Janus så mente han ikke lige at han selv ville tage ansvaret.
Resultatet blev at Per kunne få deres Twin Astir stillet til rådighed, (den var alligevel
ikke så populær) så blev Hansen og undertegnede skræmte, vi var ikke lige så
interesserede i at skulle tilbringe vores ferie i bagsædet på en stenalder Twin,
resultatet blev at Hansen og undertegnede hver ofrede en checkstart, og så fik vi
Janusen at more os med hele ugen, lidt dyrere men hvad gør man ikke for at undgå en
stenalder Twin.
Ventusen blev samlet og Janusen taget ud af hangaren, og så var i egentlig klar lige
med undtagelse af vejret men det skulle nok komme sagde de lokale. Ved 14 tiden
startede Hansen med instruktør på sin checkstart, og efter ca. en time var det ok, lige
da Hansen landede så tog jeg af i Ventusen, og efter et kort slæb (man er vel
sparsommelig) koblede jeg på `Hongri, blot for at konstatere at jeg lige kunne holde
højden hvis jeg kæmpede alt hvad jeg havde lært, så jeg forsøgte hurtigt noget andet
–efter 13 minutter stod jeg atter på pladsen i øvrigt som de fleste andre, også Per med
instruktør stod og ventede på at vejet kunne bære (de mente jo nok at når jeg ikke
kunne hænge så var der ingen er kunne)
Jeg spurgte Hansen om han ville flyve eller vi bare skulle sætte HB i vogn, efter
moden overvejelse så mente han at han lige ville tage en tur, for lige at komme ind i
rutinen igen, da han ikke havde fløjet HB siden sidste år, så han blev monteret i
cockpittet og af sted det gik, lige da slæbet begyndte at rulle friskede vinden lidt fra
nord, hvilket betød at nu ville det være muligt at hænge på de nordvendte skrænter,
det gjorde Hansen så i 3 timer!

En glad Hansen efter årets første tur.
Per med instruktør startede lige efter Hansen, og fik sig en oplevelse på et par timer,
efter landing sagde Per at han nok måtte indrømme, at det ikke var helt de samme at
flyve her som i New Zealand der lå bjergene i lige rækker, her var de jo smidt helt
uden system, typisk Fransk.
Efter at vi alle var landet så sendte vi lige en SMS til Anne, så da vi 45 minutter
senere ankom til Le Petit Nice så stod maden på bordet, fin service.
Søndag d. 6. april
Da vi stod op skinnede solen fra en skyfri himmel, så det så ud til atter at blive en fin
flyvedag, og i dag var det min tur til at sidde bag i Janusen.
Pga. tidsmangel var det ikke lykkedes mig at få en checkstart i går så det skulle lige
overstås i dag, inden det kunne gå løs. Så kl. 12 startede jeg med min instruktør, og
lidt efter lå vi og kravlede langs siden af Gache en 2-300 hudrede meter under
toppen, efter en lille time var alt ok og jeg kunne lande igen på pladsen, instruktørens
kommentar var at han syntes at jeg fløj for sikkert, ikke tæt nok på bjerget og lidt for

hurtigt men det havde jeg nu tænkt mig at blive ved med, samtidig syntes han at vi
danskere var lidt hysteriske med at lave dagligt tilsyn, han mente at hvis flyet så helt
ud, og der var to vinger så var alt ok! eksempelvis så opdagede vi at splitten til at låse
hovedbolten var blevet væk, vi blev lovet at man ville forsøge at finde en til næste
dag, der var vel ikke noget i vejen med at flyve en dag uden.
Til gengæld er de meget patentlige med at man har termikhat og faldskærm på, gad
hvide hvad man skal bruge en faldskærm til, man jo sjældent er over jorden men
nærmest flyver ved siden af den.
Da vi kom tilbage til startstedet var Hansen i HB klar til at starte, og jeg nåde lige at
give han et par god råd (jeg var jo lige blevet ekspert)

Hansen får lige et par gode råd inden start
Kort efter Hansen var i luften fulgte Per og undertegnede efter, vejret var i dag heller
ikke til meget andet end at ”skamride” de lokale bjergkanter i en radius af 30-40 km,
vi fik dog også brugt tiden til at tage nogle fine billeder af hinanden.

Hansen i HB

Per styrer Janusen med hård hånd
Efter en 3 timers tid gik vi galt af et bjerg og fik ikke fat, vi var så for lavt til at nå
tilbage på Gache, Hansen havde små 100 meter mere, og nåde akkurat lige tilbage,
men der står nogle ledninger på bakken op til bjerget, dem var vi for lavt til at gå
over, så vi gik ned og landede på pladsen.
Hansen fortsatte et par timer mere, hvor det senere lykkedes ham at få fat i en svag
bølge og komme i knap 3000 meter, han måtte dog også sande at bjergflyvning ikke
er helt uden risiko da han i et område SØ for pladsen var på vej hjem i 2800 meter,
hvor han kom i kraftig synk og lynhurtigt havde smidt 800meter så han ikke længere
kunne nå over et bjerg for at komme hjem til pladsen kun 10 km væk, han drejede så
af og gik over på et andet bjerg hvor han kom til i en for ham ubehagelig højde, han
fik dog bid og kom hjem i god behold.
Vi fik senere at vide at en lokal instruktør et par år tidligere havde havareret i netop
det område, i et forsøg på at gøre det samme som Hansen, han havde bare ikke drejet
af men var fortsat på kurs!

Efter vi havde fået Hansen velbeholdent hjem, sendte vi lige den sædvanlige SMS til
Anne og det virkede igen, maden sod på bordet da vi trådte ind af døren.

Mandag d. 7. april
Også i dag skulle det blive flyvevejr, til briefingen kl. 10:30 (i øvrigt et yderst
tiltalende tidspunkt) gennemgik dagens instruktør vejret, og jo det ville blive
lyvevejr, dog ikke så godt som de foregående dage (en forudsigelse der ikke skulle
komme til helt at holde stik) i dag skulle Per have selskab af Hansen i Janusen, mens
jeg skulle forsøge at holde Ventusen fri af bjergene så den ikke fik skrammer på
tipperne.
Kl. 13 startede Per og Hansen i Janusen AP, og 10 min efter var jeg også i luften,
efter et meget kort slæb så koblede jeg i godt 1200 meter lidt før Gache som jeg
straks satte kursen mod, kort efter kravlede jeg op langs bjergsiden med knap 5 m/s.
Jeg tror aldrig jeg venner mig helt til det der med at flyve med tippen næsten
slæbende hen af bjerget, nå men kort efter passerede jeg 1600 meter og nu var jeg
over toppen af bjerget, og jeg kunne sætte min puls ned i et mere passende leje, i ca.
2800 meter gik Per og Co. i AP op på siden af mig og sammen satte vi kursen øst
over mod Seyne, en lille privat svæveflyveplads ca. 40 km borte, dette bragte os ind
over uha uha land (et meget passende udtryk for området, opfundet af Agner for år
tilbage) ved Seyne fandt vi et par bobler på 2-3 m/s til 3000 meter, så nu følte vi at vi
var ovenpå så kursen blev sat mod nord, i ca. 2700 meter lige syd for Serre Poncon
søen ramte jeg noget der mindede mistænkelig om en bølge, jeg kørte lidt frem og til
bage for lige at checke.

Der søges efter bølgen over Serre Poncon
AP med Per og Co. var fortsat lidt mod NØ, så jeg kaldte dem for at de også lige
skulle få chancen, jeg havde nu over 2 m/s i 3000 meter, de fik også fat i bølgen i ca.
2500 meter så sammen stod vi så der med næsen op i vinden, og med ca. 2 m/s stig.

Så er Per og Hansen i janusen ved at være i 4000 meter.
I 4000 meter blev stiget noget svagere, og i 4200 meter var det slut, Per der ikke har
prøvet at flyv i bølger før var vist noget imponeret over oplevelsen.

HB i Serre Poncon bølgen
Da vi ikke kunne komme højere blev kursen sat mod Brianson, (og til dem der læste
beretningen i sin tid om vores oplevelsen i 1999, ja det var der Hansen fløj hen
hvilket nærmest resulterede i en indlæggelse på det lokale nerve sanatorium for vores
instruktør)
På vejen mod Briancon mødte vi ikke rigtigt noget stig, men i 3000 meter var byen i
sigte, på radioen havde vi hørt nogle tyskere snakke om at der lige i kanten af
Briancon by skulle stå en bølge, så det måtte jo prøves, men jeg fik ikke fat i den, og
AP med Per og Chr. Havde fået kolde fødder 5 km. før byen, så pludselig befandt jeg
mig over byen lidt lavere end jeg brød mig om, Så med halen mellem benene satte jeg
kursen ud af Briancon dalen mod Saint Crepin flyveplads, mens jeg afsøgte samtlige
kanter på vejen for noget stig, dog uden at find andet en noget der kunne give mig 50
-100 meter hist og her, så da jeg endelig havde Saint Crepin flyveplads i sigte blev
jeg igen mere rolig.

En af de lokal bjerg hajer vil sikkert ikke syntes at jeg havde været lavt, men jeg er nu
mest rolig når jeg er i sikker glideafstand til en flyveplads, de der marker de har
hernede er ikke lige gode alle sammen!

HB på vej mod Briancon
Efter Saint Crepin satte jeg kursen mod Gap flyveplads, og mens jeg hoppede på
bjergknold efter bjergknold, og fik et par hundrede meter hist og her, så kunne jeg
efterhånden se Gap.
Man skal i øvrigt huske at kalde op på radioen til Gap hvis man kommer nærmere
end 5 km. fra pladsen, da de springer med faldskærm hele året, i alt slags vejr.
For nogle år tilbage var der et par Englændere i en tosædet der blev ramt af en
faldskærmsspringer, springeren der vist sprang over skyerne og derefter gik gennem
skyerne, og så ramte svæveflyet der lå og kurvede termik under skyen, han blev
dræbt på stedet, og de to Englændere reddede sig ud med faldskærm, resultat af
hændelsen blev at de to Englændere blev idømt 3 måneders betinget fængsel, og en
bøde på godt 15 000 euro, så husk at kalde op.

Jeg kom fint forbi Gap, og kort efter kunne jeg sætte kursen hjem mod Sisteron, jeg
fløj dog lige en ½ times tid i området inden jeg mente, at nu havde mine fødder
frosset nok, så efter ca. 4½ time stod jeg atter på jorden og ca. ½ time senere kom
også Per og Hansen med AP, jo det havde været en fin dag.
Efter vi havde pakket flyene sammen, blev dagens SMS afsendt til Anne, og
minsandten om det ikke virkede igen, maden var klar da vi ankom til Le Petit Nice.
På vejen hjem til maden lånte Per lige en telefon for at ringe hjem til konen og sige at
han havde det godt, og samtidig benyttede han begejstret lejligheden til at berette om
at han havde været i 4200 meter, eneste kommentar derhjemme fra, ”var det nu også
nødvendigt”
Tirsdag d. 8. april
Hva f… var nu det for noget rod, når man kikkede ud af vinduet så var den flotte
udsigt forsvundet der hang bare nogle lave skyer ja faktisk så var skybasen under
terrasse-niveau.

Udsigten tirsdag morgen

Og sådan ser det normalt ud
Nå men vi trøstede os med at det sikkert også var fint at få en hviledag, vi tog dog
lige til briefing kl. 10:30 hvor vores ekspertvurdering af vejret blev bekræftet på både
Fransk og tysk samt lidt Engelsk, så det så ud til at dagen skulle bruges til almen
afslapning.

En måde at slappe af på.

Sådan kan det også gøres
Nu er der jo forskellig opfattelse af hvordan ordet afslapning skal fortolkes, Christian
mente at det var noget med at bevæge sig uhæmmet rundt i alperne til fods, uden
nogen form for hjælpemidler såsom bil og andre moderne opfindelser.
Anne var nogen mere moderat, hun mente at men jo kunne bevæge sig et stykke væk
fra civilisationen i bil, for så derefter at forsøge at nå de 4-5 km tilbage i live uden
brug af andet end sine fødder, dette sidste forslag mente Per og undertegnende var en
glimrende ide, og vi tilbød straks at køre bilen.
To timer senere blev Hr. og Fru. Hansen sat af på en øde grusvej 5 km fra Le Petit
Nice, uden nogen form for overlevelses udstyr, og de stod nu alene tilbage kun deres
instinkter og vilje til overlevelse kunne bringe dem hjem igen, ja og så selvfølgelig
lige den lokale bus der kørte hver time.
Per og undertegnede kørte så tilbage til huset hvor vi begyndte at forberede
aftensmaden, vi var dog lidt i tvivl om hvor mange vi ville blive til aftensmaden, da
vi jo ikke kunne vide hvornår de to bjergvandre ville returnere, eller om de i det
heletaget ville komme hjem igen, vi kunne jo stadig ikke være helt sikre på det der

vildsvin vi fik at spise om torsdagen var det sidste i området, eller om resten af dets
familie gik hvileløst rundt i området og angreb alt hvad der kom forbi.
Efter en 2-3 timer ude i vildmarken returnerede vores to helte ved 19 tiden,
fuldstændig udpinte og meget chokeroderede over deres oplevelser, efter vi havde
fået noget mad og væske (ca. 2 liter rødvin) i de to opdagelsesrejsende, begyndte de
at komme lidt til kræfter igen, og resten af aftenen gik med at genoprette
væskebalancen hvilket lykkedes til fulde.

Projekt genopretning af væskebalancen

Efter væskebalancen igen er i ”grønt” område så er det tid til lidt klog snak
Onsdag d. 9. april
Hvad f… er nu det, i dag er det også overskyet eller nærmere underskyet, (basen
ligger under terrassen) så under morgenmaden bliver alternative planer drøftet.

Morgen kaffe
Kl. 10:30 smutter vi dog lige en tur på pladsen for lige at høre hvad vejrudsigten for
de nærmeste dage lyder på, men det får vi dog ikke meget ud af, det lader til at de
lokale heller ikke er sikker på i hvilken retning det vil gå de næste par dage, så der er
nok ikke andet at gøre end at se det på.
Dagen bliver så brugt på at se lidt på byen, bl.a. bliver der iværksat en større
eftersøgning efter nogle brugbare flyvekort, dette lykkedes dog ikke helt men der gik
da nogle timer med det, om aftenen besøgte vi den lille restaurant i byen hvor vi
boede, denne gang fik vi dog ikke vildsvin så det kunne tyde på at det eksemplar vi
satte til livs om torsdagen var det sidste i området, vi havde jo helle ikke stødt på
nogle i ugens løb.
Torsdag. D. 10 april
Nu går det da helt galt, hele området så langt vi kunne se var dækket af 10 cm. Sne.

Vi er klar til at køre til briefing, en smugle sne kan da ikke få os til at opgive håbet
om flyvning
Vi var noget spændte da vi indfandt os til briefingen, men her kunne man berette om
opklaring og mistral med tilhørende bølger over middag.

Mistral og bølger, så skal der f….. ilt på dyret
Vi var noget skeptiske men ved 15 tiden startede vi, og 5 min. senere koblede vi på
siden af Gache, efter kort tid med 4-5 m/s så var vi over kanten, vi måtte så lige passe
på ikke at flyve med vingen for tæt ind over kanten, da der faktisk sad en del folk og
drak deres kaffe helt ude på afsatsen, og de skulle jo nødigt miste hovedet så de ville
være nød til at hælde kaffen direkte ned i halsen.

Få timer senere er vi i luften på vej mod Gache

Gache
Efter 10-15 min. Var vi i top over Gache og kursen blev sat mod NW til Chabre 1015 km på den anden side af dalen som Sisteron ligger i, Chabre blev nået forholdsvis
lavt nede på siden, men vi var jo ved at være gode til det her, så straks blev Janusen
klistret ind på bjergsiden, og op det gik med 2-3 m/s dog kun til 2200 meter, og hvad
skulle man så finde på, jo mod nord så det interessant ud så mod nord det gik, blot for
at konstatere at det ikke levede helt op til forventningerne, så tilbage til Chabre i lav
højde og på den igen, og jo det steg fortsat fint, så i 2200 meter blev kursen igen sat
mod Nord dog blev en lidt anden flyvevej valgt denne gang, uden vi dog havde mere
held denne gang, faktisk så var vi pludselig uden for glideafstand til noget vi havde
tiltro til kunne give noget stig, og landingsmuligheder var der heller ikke for mange
af.
Jeg tog det dog helt roligt for jeg viste at der skulle være en flyveplads i området, jeg
var dog ikke lige klar over hvor men det kunne jo ikke være noget problem, så Per
blev sat til lige at finde den på GPSen, efter kort tid 2-3 min meddelte jeg Per at han
faktisk godt måtte begynde at skynde sig lidt, da vi faktisk var ved at være noget lav,
men Per sagde at han kunne ikke finde pladsen.

Sikke dog en amatør ham Per skal man da også gøre alt selv, hvor svært kan det være
at finde en flyveplads i databasen når man har ICAO betegnelsen på den, og GPSen
er udstyret med en komplet ICAO database.
Kort tid efter måtte jeg dog ved selvsyn konstatere at pladsen sku ikke var i
databasen, så jeg måtte jo modvilligt give Per ret, nu var vi faktisk i noget der lignede
problemer, det eneste jeg mente der kunne give noget løft var nogle mindre knolde
der stak 3-400 meter op i luften 5 km borte, så der fløj vi hen, og jo der var sku løft,
ikke imponerende men dog en lille meter, og med nogle små S-drej så arbejde vi os
op over toppen hvorefter vi kunne nå tilbage på Chabre igen.
Så fik vi lige rørt lidt rundt i æ tyndskie i dag (for lige at genbruge et Hansen udtryk
fra sidste år)
Dagen var nu ved at være slut, og kursen blev sat tilbage til Sisteron hvor vi landede
ved 19 tiden, efter vi havde sat Janusen i hangar, og pakket Ventusen i vogn sendte vi
lige en SMS til Anne, og 30 min. Senere sad vi ved aftensmaden i Le Petit Nice.
fredag d. 11. april
Overskyet om morgenen, og dagens vejr-briefing var heller ikke alt for optimistisk
med hensyn til dagen efter, så vi besluttede os til at køre hjem en dag tidligere en
oprindeligt planlagt, så vi kunne være hjemme lørdag eftermiddag i stedet for søndag
aften, vi skulle jo op på arbejde mandag morgen.

Så er der pakket til hjemturen, uden mad og drikke dur helten ikke.
Midt på eftermiddagen rullede vi ud fra pladsen med HB på krogen, 70L rødvin i
bagagerummet, og små 1700 km motorvej foran os, turen hjem gik ligeså smertefrit
som turen derned, og lørdag sidst på formiddagen rullede vi ind hjemme hos Hansen,
lidt trætte med stadig ved godt mod, faktisk er vi alle rede ved at planlægge næste års
tur, det er nemlig nødvendig at være rimeligt tidligt ude hvis alt skal klappe med leje
af hus, reservering af fly, og planlæggelse af ferie, da det jo er mest praktisk hvis det
hele foregår i samme periode.
Henrik Bill

