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PG EM i Hellas
Søndag 10.10:

Fra Anders:

I dag, søndag, er kansellert grunnet en tragisk hendelse igår. Alle norske har det bra, men er preget av situasjonen.

Resultatmessig har vi nå gått forbi svenskene og er beste nordiske nasjon (12. plass totalt). Ronny ligger på en sterk 42. 
plass, Gunnar på en imponerende 57. plass, og Lena er 12. beste kvinne.

For det norske laget,
Anders

Resultater
 

2004-11-16 22:44 KK

PG EM i Hellas
Dag 5, 6 & 7 (5., 6. & 7.10):

Fortsatt mye vind og overutvikling gjør at det ikke har blitt noe.

Rettelse fra resultater dag 3: Sveinung fløy 74.5km og kom på 93. plass foran Lena (97) og Anders (98).

 
2004-10-08 00:32 KK

PG EM i Hellas
Dag 4:

"Strong winds and over development lead to the cancellation of the task. Pilots are already happy for the 3 flying days and they accept the 
cancellation as an opportunity to rest and reorganise." 

2004-10-05 23:32 KK

 

PG EM i Hellas
Dag 3 (3.10):

90km oppgave. Jimmy Pacher fra Italia suser i mål på 2:38!
Kun 24 piloter i mål i dag.

Ronny lander 500 meter fra mål men gjør det bedre med 27. plass. Arne var 100 meter bak Ronny og fikk 32 plass. 
Gunnar 200 meter bak Arne fikk 37 plass. Paal 87,8km 46. plass. Lagflygning?
Lena fløy 72km og fikk 91. plass, Anders rett bak på 92. 

Sammenlagt etter 3 oppgaver er det Tomas Brauner (CZE) som leder foran Martin Orlik (CZE) og Jimmy Packer (ITA). Det 
er ikke mye som skiller de topp 7 og ingenting er avgjort.
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Ronny har nå klatret til 40. plass (rett back Alex Hofer - tidl. vinner av EM/VM/PWC...).
51. Gunnar, 83. Paal, 88. Arne, 102. Lena (10. blant kvinnene), 115. Anders, 125. Sveinung.

"Great instability and the task committee sets an 89.5 km task. A 20 km start cylinder, an out and return and then a 50 km 
run towards Tripoli. Strategy plays again a key role and the teams that work together have the advantage. 24 pilots at the 
goal."

Resultater 
2004-10-05 23:32 KK

 

PG EM i Hellas
Dag 2 (2.10):

61,1km oppgave.

Det går igjen raskt, Martin Orlik vinner med 1:52 og det er over 30 piloter innenfor de neste 10 minuttene.

Ronny igjen best av de norske med 57. plass og 2:20.
Gunnar brukte 2:42 og kom på 70. plass.
De andre kom ikke til mål. Paal var igjen nærme, landet 5km fra på 92. plass.
Anders 113. 14km , Lena 115. 13km, Sveinung 120 11km, Arne 130 10km.

"61.1 Km task and the pilots have to work hard to goal. A variety of strategies has various results. 78 pilots manage to 
reach the goal. Everyone is pleased with the two consecutive great flying days. Many thought that the task was too difficult 
and they were surprised by the number of the pilots that goaled. The whole competition is valid by the second day!!!"

Resultater 
2004-10-05 23:32 KK

 

PG EM i Hellas
Første dag, første oppgave flydd. 60,5 km. Peter Neuenschwander fra Sveits vant med 1t 58 minutter!, Norman Lauch 
(Tyskland) på andre, Alijaz Valic (Slovenia) på tredje.

Lena Abotnes, med i sitt første EM gjorde en topp innsats ved å komme i mål på 8. plass (3:09) blant de 22 kvinnene (83. 
tot.). Hun slo bla. PWC deltagere som Louise Crandal og Naomi Ventura. Resultater dag 1 kvinner.

For de norske gutta så kom tre av seks til mål men noe sent. Ronny Helgesen var beste norske på 58. plass (2:35), 
deretter kom Gunnar Sæbu 72 (2:42), Arne Årsbog 73(2:43) - disse kom til mål. Paal Wiik landet 2km før mål og kom på 
88. plass, Sveinung Solhaug 11km fra mål 90. plass. Anders Bærheim 118. plass. Resultater dag 1 totalt

Sakset fra EM sidene:
"The first day seems very promising. All pilots launched within 25 minutes in great conditions. The 60.5 km task was an 
easy job for half the pilots. 70 pilots celebrated their goal. An ideal beginning for the event." 
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