
Granvins store filrrrrlaker
Leif-Kåre Havås har jobbet på Moelven Granvin BrukAS som truckføreri12ir
Mannen er verdens mest kjente RC-pilot. Han bruker
oktokopteret sitt. Ette rspØrse[en er stor og kj Øperne
han en dokumentarfilm for Nordisk fi[m.
TEKST KRISTIN K]EILEN UKVITNE FOTO EIVIND SENNESET

all sin fritid på å fiLme m€

er mange. Akkurat n ål,ag

t oktokopter er et fiernstyrt
helikopter med åtte rotorer og et
innebygd trådløst videokamera
som er koblet til en skjerm på

bakken. Denne doningen har en
vekt på z,a kilo. Leif-Kåre kobler
videostrømmen fra kameraet til
videobriller. SIik ser han verden

med kameraets øyne.
Leif-Kåre er oppvokst på en liten fiellgård i Granvin.

Han var minstemann av syv søsken. Senere kjøpte
han seg hus bare fem minutters gange fra sagbruket.
Som ungdom var han mer interessert i biler og rally-
kjøring enn i filming. Etter hvert som årene gikk be-
gynte mannen å fantasere om å fly og filme samtidig.
Slik startet eventyret.

PARAGLIDERULYKKE. Han tok paraglider-
sertifikat, men det gikk ikke helt som han hadde tenkt.
Etter å ha blitt kastet bakover av en vindkule like etter
start, fikk han en skarp stein kjørt inn leggen. Leif-
Kåre endte på sykehus og måtte sy 18 sting .

- Huff dette er jo farlig. tenkte jeg. Dette her
slutter jeg meg med, forteller Leif-Kåre.

Selv om ulykken ga han en liten støkk, drømte han
fortsatt om å kunne filme ovenfra. Løsningen kom
da svogeren hans sendte han en link for fem år siden,
om en mann som satt i en park og styrte ett fly.

- Han hadde t-skjorte over hodet. leg forsto at han
måtte ha videobriller under t- skjorten. Dette ville
jegprøve.

StOn pÅCanG. Da han startet med fjernstyrte fly,
var det mest for moro skyld. Nå bruker han all sin fritid
på oktokopteret og driver firmaet Panorama Hardanger
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sammen med kompisen Audun Brekke. Leif-Kåre står
for filmingen, og Audun bygger RC-helikopteret.

- )eg hadde aldri klart å komme så langt som
dette uten Audun. Jeg har ikke noe som helst å bidra
med når det gjelder det elektriske og oppbyggingen
av helikopteret.

Panorama Hardanger leverer {ilmer til mange store
aktører, som Nike og Nordisk film. Ellers lager de

55 leglikermeg
veldiggodt her firygg
framtid oq mange
kiekke kollegerl
opplysningsvideoer, skifi 1mer, naturfilmer og reklame-
snutter. Blant annet har Leif-Kåre filmet noen sek-
under av Freias reklamefilm Mitt lille stykke Norge.

- Det er ikke så mange som vet at jeg har en film-
snutt i den reklamen, men det er veldig gøy å se sine
egne filmer i reklamer og liknende på TV Det driver
en videre.

FULLTIDSTOBB. Hva er det som gjør at du fortsatt
jobber i Moelven Granvin Bruk AS når du har fulltids-
jobb som RC-flyger?

- Det er veldig mye filmjobbing nå, så jeg kunne nok
ha sluttet på bruket. Men, jeg liker meg veldig godt
her, trygg framtid og mange kjekke kolleger. Ett fast
holdepunkt. Selv om det går bra med firmaet nå, så

vet en jo ikke hvordan det går senere.

LEIF.KÅRE HAVÅS

Antall år i Moelven: ].2 år
Anta[l felte elg: O

Favoritt planked imensjo n: I T+ "
Alder:42 år

Utfordringen
KAN DU TEGNE EN E

REDAKTøRENS KOMMENTAR
Leif-Kåre er ikke bare en kløpper
oktokopter, han har også en dyris
strek! Dette ble io en riktig gladei
antakeligville sklidd rett inn i m
ved Moelven Granvin Bruk.


