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men, tenk at det er takket være ham 
at vi flyr i dag, tilføyer han opprømt.

– De så på han som en tulling 
på den tida. Kanskje jeg om 50 år 
kan sitte med rullatoren min og se at 
basehopping er blitt en verdensport.

På sikt ønsker han å leve av ba-
sehopping. Han sikter høyt, og vil 
være fri som fuglen. 

BOK: 
Trilogien av Stieg Larssons som lydbok

FERIE: 
Surfing på Bali / Basehopping i Alpene / Norsk fjellnatur

TRENING: 
Gå i fjellet / Stå på Snowboard. Liker en fysisk utfordrende sport.

MAT: 
Pepperbiff med stekte poteter / Spagetti Bolognese

DRIKKE: 
Red Bull / Vann

MUSIKK: 
Hip Hop / Elektronika, Vanlig Rock / Røyksopp / Big Bang

– Har tanken på å bli «voksen» 
skremt deg?

– Ja, det er faktisk mitt livs stør-
ste mareritt. Jeg ser ikke for meg å 
bli tvunget inn i en A4 hverdag, men 
jeg beundrer de som nyter det.

 Selv jobber han i barnehage i 
enkelte perioder.

 – Jeg har jobbet i Grevlingen 

barnehage, i det siste har jeg jobbet i 
Solåsen, men nå tjener jeg penger på 
flyvingen. 

Vil du bo i Son når du blir gam-
mel?

– Ja, enten i Son eller i Romsdal 
kanskje? sier han. Men Son er selv-
sagt det beste om en slutter med ba-
sehopping. Det er litt lite å gjøre for 

barn her, så det vil bli en utfordring å 
holde barna på rett kjøl her, sier han 
omtenksomt.

– Hva ser du etter hos en jente?
– Hun må være en aktiv person, 

og ikke bare være opptatt av shop-
ping. Men nå er ikke dette første-
prioritet. Nå skal jeg leve drømmen 
min, avslutter «Jokke».

Exit med fjord i bakgrunn: Dette bildet er fra Innfjorden i Romsdal. Foto: Paul 
Fortun www.knowyourlimits.no

Frykter ikke døden: – Vi har noen av verdens beste flyvere her. Skulle ulykken være ute, 
så skjer det når jeg holder på med det jeg liker aller best; å fly, sier «Jokke» Sommer.
Foto: Inger Eide Nordseth.

Navn: Joakim Sommer
Alder: 25 år
Aktuell med: Oppdrag Sognefjorden
På nett: www.jokkesommer.com

Fri som fuglen!

Joakim Sommer startet med 
motocross, så fortsatte han å 
hive seg utfor høye fjell.
Er han aldri redd?

Inger Eide Nordseth 

Det er fredag ettermiddag og vårso-
len varmer. Vi befinner oss utenfor 
Nationalteateret Stasjon, og har av-
tale med Joakim, eller «Jokke» Som-
mer. «Jokke» var med i Tv-serien  
«Oppdrag Sognefjorden». 

Her følger vi en gruppe ek-
stremsportutøvere i Norges fjellna-
tur.

Er du en av dem som har sett 
alle episodene, så er du nok ikke 
alene. Det var i fjerde episode at se-
erne nærmest fikk kaffen i halsen, da 
«Jokke» kom flyvende forbi en fjell-
skrent der de andre deltakerne sto.  
Alle var samlet på fjellskrenten over 
Solvorn da to av de andre deltakerne 
kommer flyvende i det som på ek-
stremsportspråket kalles en «flyby». 
Det går i rasende fart, en meter over 
bakken i hele 200 km i timen.

« Jokke» er stadig på farten, og 
kommer rett fra et møte. Liten og 
spe, med headsett i ørene.

 – Jeg beundrer dem som synes 
det er fint å ha daglige forpliktelser 
som fast jobb, hytte, bil og hus. Jeg 
er ikke en av dem, sier han. Han liker 
å være fri som fuglen. 

– Jeg liker både byen og fjellet, 
og det er litt av en kontrast å komme 
tilbake til byen og se alle som haster 
forbi.

– De vet ikke hva de går glipp 
av.

Frykter ikke døden
Vi tar plass på nærmeste kafé. Han 
er kledd i Caps, jeans og hettejakke. 

– Drømmen min har vært å 
kunne fly. Jeg ble med i et miljø der 
vi drev med motocross, men så ble 
jeg spurt om jeg kunne være med 
på et kurs i fallskjermhopp. Senere 
solgte jeg alle cross-syklene, reiste 
til USA og tok 250 fallskjermhopp. 
Du skjønner det trengs 250 hopp for 
å ta et base-kurs, forteller Jokke.

– Men var det ikke skremmende 
å si opp jobben?

– Hva hadde jeg å tape på det?  
Det er viktig å følge drømmen sin. 
Det er bedre å prøve, enn senere å 
angre.

– Har du hatt noen «nær-
døden»-opplevelse?

Ja, en gang i Sveits i forrige se-
song. Drakta tippa over, og det var 
helt selvforskyldt, innrømmer han.

 – Det er sunt med en «Wake-

up» call, men jeg må innrømme at 
jeg senere fløy med tanken om ikke 
å gjøre noen brå bevegelser i dette 
terrenget igjen, forteller «Jokke».

– Er du aldri redd?
– Jeg er alltid nervøs når jeg står 

på kanten, og tro det eller ei, jeg har 
høydeskrekk. Men hjernen glemmer 
det når du er ute i svevet. Da blir du 
uten bekymringer, og jeg må konsen-
trere meg om å gjøre det best mulig. 
Han har plan A og plan B klar. Plan 
A definerer «Jokke» som den «van-
lige» linjen og plan B setter han inn 
ved vanskeligheter. Enkelt sagt kan 
plan A bety å fly mellom noen trær, 
mens plan B er å fly utenom.

– Men det går jo utover dine 
nærmeste om det skjer deg noe?

– Vi har tatt den praten. Hadde 
jeg ikke hatt 100 prosent støtte fra 
familien min og venner, hadde det 
vært vanskelig og fortsette.

«Jokke» frykter ikke døden. Det 
var en dødsulykke med basehopp i 
Norge i fjor, sier «Jokke». 

– Vi har noen av verdens beste 
flyvere her. Jeg tar ikke basehopping 
for gitt, og det er ingen som «slen-
ger» meg i veggen, når jeg er ute 
og flyr. Skulle ulykken være ute, så 

skjer det når jeg holder på med det 
jeg liker aller best; å fly.

Vil leve av basehopping
– Hva har serien «Oppdrag Sogne-
fjorden» gitt deg?

– Fokuset på denne serien har 
vært å forandre vanlige folks syn 
på basehopping. Vi vil føre base-
hopping inn i det norske hjem, og 
vise fram norsk natur på sitt beste. 
Gjennom serien har folk fått lov å 
bli kjent med personer fra ekstrems-
portmiljøet, og se at de har kontroll. 
Ekstremsport har vært sett på som 
noe veldig farlig og skremmende, vi 
ønsker å folkeliggjøre sporten, sier 
«Jokke».  

Og i følge seertallene har 
de greid dette. Mellom 500.000 
– 550.000 seere har fulgt serien, 
og programmet ble nominert som 
«Årets realityserie» i Gullruten.  
Selv om den ble nominert, vant de 
ikke noe pris i Gullruten.

– Hvilke planer har du fram-
over?

I de nærmeste dagene reiser 
jeg til Sveits for å trene, og i som-
mer skal vi spille inn en amerikansk 
dokumentarfilm. «Gravity the film». 
– Den skal vi filme i Romsdal, der 
finner vi noen av de beste fjellene, 
vi kan fly i, sier «Jokke». Filmen 
handler om utviklingen av basehop-
pingen. 

– Det var jo Leonardo Da Vinci 
som konstruerte den første fallskjer-

En flyby: Foregår i 200 km i timen bare en meter over bakken. Dette er tatt fra Bispen, Trollstigen i Romsdal. Foto: Trond Teigen.www.trondteigen.com


