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TASAVALLAN PRESIDENTILTÄ HUOMIONOSOITUS LASKUVARJOURHEILULLE – TEAM
HEKLA LINNAN JUHLIIN
Parhaillaan Australiassa harjoitusleirillä hyppyjään hiovat laskuvarjourheilun freestylen hallitsevat
maailmanmestarit ja tämän kauden EM- ja World Cup-mestarit Heini Elo ja Klas Ramsay saavat
miellyttävän tilaisuuden harjoittelutaukoon, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui heidät
itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon Presidentinlinnaan. On ilahduttavaa todeta, että menestys
laskuvarjourheilussa otetaan huomioon myös valtion korkeimmalta taholta.
Kautta aikain menestyneimmät suomalaiset laskuvarjourheilijat harjoittelevat Australiassa
puolustaakseen mestaruuttaan ensi vuoden MM-kisoissa Ranskassa (7th FAI World Artistic
Skydiving Championships, La Salmagne - Maubeuge, France).
Team HeKla
Joukkueessa hyppäävät Heini Elo ja kuvaajana toimiva Klas Ramsay ovat harjoitelleet yhdessä
vuodesta 1997 lyhyttä taukoa lukuun ottamatta, ja he ovat hallitsevia maailmanmestareita, sekä
myös moninkertaisia Suomen mestareita. Tämän vuoden ykköskilpailuissa, Venäjän Stupinossa
pidetyissä laskuvarjourheilun World Cup ja EM-kilpailuissa Suomea edustanut Team HeKla voitti
naisten freestylessä kultaa.
Viime vuonna Team HeKla edusti Suomea Saksan Gerassa pidetyissä MM-kilpailuissa, mistä
tuloksena oli historiallinen kultamitali. Toissavuonna 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 Cupin
Artistic Disciplines -kilpailuissa, jonka yhteydessä järjestettiin 4. avoimet euroopanmestaruuskilpailut lajeissa Freestyle Skydiving ja Skysurfing.
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.
TOIMITUKSILLE TIEDOKSI: HeKla:n valokuvia on ladattavissa Turun Laskuvarjourheilijoiden
nettisivuilta osoitteessa www.tlu.fi/HeKla ja www.tlu.fi/gallery/hekla. Valokuvat ovat julkaisuvapaita,
mutta pyydämme julkaisemaan valokuvaajan nimen valokuvan yhteydessä.
LISÄTIETOJA:
Heini Elo, puh. xxx xxx xxxx, s-posti heini@dropzone.com
tai
Raija Kosonen, puh. xxx xxx xxxx, s-posti raijakosonen@hotmail.com
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