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LASKUVARJOURHEILUN ARTISTIC-LAJIEN WORLD CUP -KILPAILU JA EM-KILPAILUT
VENÄJÄLLÄ 4–12.8.2007
HALLITSEVAT MAAILMANMESTARIT MITALINÄLKÄISINÄ KISOIHIN
Laskuvarjourheilun maajoukkue Team HeKla osallistuu freestylessä laskuvarjourheilun
artistic-lajien World Cup -kilpailuun sekä EM-kilpailuihin Venäjän Stupinossa elokuun
alussa. Naisten freestyle -luokassa kilpailevan, hyvin harjoitelleen joukkueen
tavoitteena on jälleen mitalisija, eikä viimevuotisen maailmanmestaruuden jälkeen ole
syytä muuta odottaakaan. Helpolla tavoite ei täyty, sillä osanottajia kilpailuissa on
kaikkiaan n. 350 henkeä eri lajeissa.
Laji lyhyesti
Freestylessä hyppääjä tekee vapaapudotuksen aikana ennalta suunniteltuja liikesarjoja
mahdollisimman tyylipuhtaasti. Liikkeet ja liikesarjat ovat huomattavan vaativia, ja ne
muistuttavatkin ilmassa tanssittavaa balettia tai kuviokelluntaa. Tässä lajissa myös
hyppääjän ja kuvaajan välinen saumaton yhteistyö on tärkeää, koska putoamisnopeus
eri lentoasennoissa vaihtelee huomattavasti, ja myös kuvaajan työskentely arvostellaan
kilpailussa. Kisahyppykorkeus on 4000 m.
Team Hekla
Joukkueessa hyppäävät Heini Elo ja kuvaajana toimiva Klas Ramsay, ja heidän
kotikerhonsa on Turun Laskuvarjourheilijat. Elo ja Ramsay ovat harjoitelleet yhdessä
vuodesta 1997 lyhyttä taukoa lukuun ottamatta, ja he ovat hallitsevia
maailmanmestareita, sekä myös moninkertaisia Suomen mestareita (2000, 2001, 2002,
2003 ja 2007; vuosina 2004-2006 kisoja ei pidetty).
Viime vuonna Team HeKla edusti Suomea Saksan Gerassa pidetyissä MM-kisoisa,
mistä tuloksena oli historiallinen kultamitali. Toissa vuonna Team Hekla saalisti upeasti
hopeaa Yhdysvalloissa pidetyissä artistic-lajien World Cup -kilpailuissa. Vuoden 2005
elokuussa tuli myös hopeaa Euroopan mestaruuskisoissa Venäjällä Anton Malevsky
Memorial International Cup in Artistic Disciplines -kilpailuissa, jonka yhteydessä
järjestettiin 4. avoimet Euroopan mestaruuskilpailut lajeissa Freestyle Skydiving ja
Skysurfing.
27-vuotias Heini Elo aloitti laskuvarjohyppyuransa vuonna 1995, ja samana vuonna hän
sai itsenäisen hyppääjän kelpoisuustodistuksen. Vuonna 1999 hänelle myönnettiin
myös hyppymestarin kelpoisuus. Tällä hetkellä hän on hypännyt n. 2 700 hyppyä. Heini
on arvostettu kouluttaja, ja sympaattisena tyyppinä hän onkin opastanut lukuisia
aloittelevia hyppääjiä tämän vauhdikkaan lajin saloihin. Vuonna 1999 Heini oli mukana
naisten Suomen ja Pohjoismaiden muodostelmaennätyksessä (30 naista samassa
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muodostelmassa), ja nykyisin kutsuja kansainvälisiin kilpailuihin ja ennätysyrityksiin
tuleekin säännöllisesti. Lääketieteen lisensiaatti Heini työskentelee lääkärinä eri
toimipisteissä.
31-vuotias Klas ”Klasu” Ramsay aloitti hyppäämisen vuonna 1993. Itsenäisen
hyppääjän kelpoisuus hänelle myönnettiin 1995, ja jo vuonna 1997 hän nappasi SMpronssia kuviohypyssä. Vapaapudotuskuvaamisesta innostunut Klasu on menestynyt
erinomaisesti tässä lajissa; vuonna 1999 hän oli kuvaajana kupukuvioiden Suomen ja
Pohjoismaiden ennätyksessä ja skysurf-kuvaajana hän pokkasi Pohjoismaiden
mestaruuden vuonna 1999. Vaikka Klasu onkin hankkinut suurimmat meriittinsä
kuvaajana, hän on myös erittäin monipuolinen hyppääjä; Turussa kesäkuussa 2004
järjestetyissä ensimmäisissä avoimissa Canopy Piloting -mestaruuskilpailuissa Klasu
sijoittui kolmanneksi. Hän on myös yksi Suomen taitavimmista kuvunkäsittelijöistä.
Raskaan kaluston mekaanikkona työskentelevällä Klasulla on n. 3 300 hypyn kokemus.
TOIMITUKSILLE
TIEDOKSI:
HeKla:n
valokuvia
on
ladattavissa
Turun
Laskuvarjourheilijoiden nettisivuilta osoitteessa www.tlu.fi/HeKla. Valokuvat ovat
julkaisuvapaita, mutta pyydämme julkaisemaan valokuvaajan nimen valokuvan
yhteydessä. Myös videomateriaalia aikaisimmilta harjoitushypyiltä on saatavilla.
LISÄTIETOJA:
Heini Elo, puh. xxx xxx xxxx, s-posti heini@dropzone.com
tai
Raija Kosonen, puh. xxx xxx xxxx, s-posti raijakosonen@hotmail.com
Suomen Ilmailuliitto ry – Laskuvarjotoimikunta/Kilpailukomitea
Puheenjohtaja
tai
Torsten Hoffmann, puh. xxx xxx xxxx, s-posti pj@tlu.fi
Turun Laskuvarjourheilijat ry
Puheenjohtaja
Kilpailunjärjestäjä
Chkalov Central Aeroclub of Russia (TzAK) and DZ Stupino in cooperation and under
control of FPS (Federation of Parachuting Sports of Russia) and FAS (Federation of
Aeronautical Sports of Russia).
Address: Volokolamskoye shosse, 88, bdg..8, Moscow 125362, Russia.
tel./fax +7 (495) 491 7722, tel. +7 (495) 491 9911, e-mail centralacrosto@mail.ru.
Fyodor MOZGOVOY (team information, training details, visa support) e-mail
info@worldmeet2007.com
Web-site http://www.worldmeet2007.com

Fédération Aéronautique Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1005 Lausanne,
Sveitsi
http://www.fai.org
http://events.fai.org/parachuting/details.asp?id=4008
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