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Nær sagt kven som helst kan i dag få
seg ei luftig oppleving av dei sjeldne.

Haukelifjell er ein vindfull plass om vinteren, med kolon-
nekøyring og stenging av europavegen rett som det er når
vinteren viser seg i høgfjellet.
Vinden kan vera utilgjeveleg, men om ein er heldig og tek

dei rette førehandsreglane, så kan han også utnyttast til å ha
det rett så kjekt om vinteren.

– Kiting er meir lågterskel enn ein skal tru, det gjeld berre
å læra seg nokre grunnreglar, og så kan ein setja i gang, fortel
kiteinstruktør Thomas Lone.

TRYGGLEIKEN FØRST
Saman med kiteinstruktør Marit Nore i Lapoint på Haukeli-
seter fjellstue, held dei kitekurs på Haukelifjell om vinteren.
Då me tok turen innom Haukelifjell var det minus 13 grader,

ein upåklageleg klar og fin utsikt over heile Haukelifjell. Og
helt vindstille.

KITING er ikkje
lenger ekstremsport

VINTEREVENTYRET

GODE FORHOLD: Haukelifjell har som regel god kitevind 6–7
dagar i veka, og er ein ettertrakta kiteplass. Her ser me Line Flem
Høst i full sus over snøen, på ein av dei meir vindfulle dagane.
FOTO: MARIT NORE

bHenrik Mundal Andreassen
henrik@sunnhordland.no
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Danseweekend
med Dænsebændet

Frå kr 3000,– per pers.

22.–24. februar 2019

Overnatting i dobbeltrom frå fredag til sundag

inkl. frokost, middag og dans.

Book ditt opphald: Telefon 53 67 00 00 · www.hotel-ullensvang.no

▶▶
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– Det er sjeldan det ikkje bles her. Seks-sju dagar i
veka er det god kitevind. Så vindgaranti blir det som
regel, seier Marit Nore.
Åtte deltakarar er med instruktørane ut på den me-

tertjukke isen ved Ulevåvatnet på Haukelifjell. Frå vat-
net ser ein dei karakteristiske fjella (Verjesteinsnuten
1.650 moh.) og Store Nup (1.661 moh.), som alle bilistar
på veg over dei lange slettene på Haukeli kan sjå.
Ein skulle tru at vindstilla stoppa kiteinstruktørane

frå å halda kurs. Men til og med 2 meter per sekund er
nok til å få opp «dragen».
– Eg får kiten opp, men noko meir enn det trur eg

ikkje me får til med så lite vind som det er no. 3–4 me-
ter i sekundet, då skal det gå an å bli trekt på ski eller
snowboard, seier Thomas Lone, som karakteriserer all
vindmellom6og 12meter per sekund somperfekt vind-
styrke for kiting.
– I går hadde me kjempegod vind på kurset, og alle

fekk prøva seg, smiler Marit Nore.

UTSTYRSBRUK: Jessica van der Hagen testar ut funksjon-
ane til styringspinnen til kiten, medan instruktørThomas Lone
hjelper til. Ruben Rusten følgjermed til venstre, og Ester
Netland Simonsen til høgre.

RETT BRUK: Noko av det første ein lærer seg er ikkje å kitesurfa, men å styra kiten.
Den oppfører seg på mangemåtar som ein heilt vanleg vind-drage.
ALLE FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

PÅ KITEKURS: – Eg startamed kiting på vatn i sommar,
her på kurset har eg lærtmykje, og har fått svar påmange
spørsmål, seier Frode Finseth.

GOD STEMNING:
Line FlemHøst (t.v.) og
Celine Herud er venner
av instruktørThomas
Lone og varmed blant
den store kitegjengen
påHaukelifjell.
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BilXtra Stord (ved siden avMcDonalds) - Meatjønnsvegen 21 • Telefon 400 02 452

www.bilxtra.no

EIN SPORT FOR ALLE
På kurset er det flest folk frå hovudstaden på
besøk. Åtte stykk står på isen og pakkar saman
kite, lærer seg korrekt handtering av styrepin-
nen (baren), som ein held i nevane, og somein kan
løysa ned dragen med, om ein til dømes mistar
kontroll i vinden.
– Eg er faktisk på kurs for tredje gong. Eg har

vore på kurs to gonger tidlegare, og det er kjem-
pegøy, seier Ester Netland Simonsen frå Hauge-
sund, no busett i Oslo.
–Må ein ha eige utstyr for å vera med?
– Utstyr kan ein låna på kurset, eller ein kan

kjøpa seg brukt utstyr for ein grei sum, i staden
for å kjøpa heilt nytt, fortel Simonsen.
– Kiting er faktisk for alle. Me har alle med oss

på kurs her oppe, alt frå verksemder til barnefa-
miliar, seier instruktørMarit Nore.
Det finst eit drøss av kitekurs ein kan melda

seg på i Norge i dag. Ei god liste over kitekurs
finn ein på Friflyt.no. Då både kurs på snø, som
Lapoint tilbyr på Haukeliseter, til kiting på sjø
som til dømes gjengen i Kitesurfing tilbyr på
Jærstrendene.

PÅ KITEKURS: Ester Netland Simonsen frå Haugesund
er med på kitekurs for tredje gong.

▶▶

Har du ein hus- eller
hyttedraum på

Bømlo eller Stord?

Bestill vår hus-
eller hyttebok
i dag på
www.norgeshus.no

ME ER KLARE TIL Å HJELPE DEG MED PLANLEGGING OG BYGGING,
TA KONTAKT FOR EIN UFORPLIKTANDE PRAT

TA KONTAKTMED:
vår selger, Arild Ervik
Mobil 91 88 50 13 / 99 35 00 33

Tlf. 99 35 00 33 / 91 88 50 13
E-post: arild.ervik@norgeshus.no
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HAUGESUNDAR: Ester Netland Simonsen er
med på kitekurs for tredje gong, og elskar sporten.

PAKKAR SAMAN KITEN: Ester Netland Simonsen
(f.v.), kiteinstruktør Thomas Lone, og Ingrid Hvattum har
fått innføring i korleis ein ruller saman kiten.

KJEKT: Ingrid Hvattum storkoste seg på kitekurs i Haukelifjell.
– Eg har lærtmasse og fåttmykje til. Eg har jo aldri prøvd kiting før, så
det har vore kjekt å få prøvd seg, seier Hvattum.

Kiting er faktisk for alle.
Me har alle med oss på
kurs her oppe, alt frå
verksemder til barne-
familiar.
Marit Nore

FILMSJÅING: Etter økta på vatnet er det vising av kitefilmar
på storskjerm i ei varm stove påHaukeliseter fjellstue.
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