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HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Street Student arran-
gerer juleworkshop i Hip hop og jazz
med Ingrid Whålberg og meg selv lørdag
17. desember, forteller Charlotte David
Andersen.

Utdannet ved dansehøgskolen
- Ingrid er en meget god og seriøs danser
og pedagog, utdannet ved Norges Dan-
sehøyskole, opplyser hun.

Tidligere har Ingrid Whålberg gått på

danselinja ved Kongsbakken videregå-
ende skole.

Skoleåret 2008-2009 gikk hun ett år
ved danselinja ved Bårdar-akademiet i
Tvedestrand, hvor de hadde ballett, jazz,
moderne, barre au sole og moderne
dans.

- Der underviste Ingrid også ved DDD
dansestudio i jazz og ballett. Elevene vil
på jazzworkshopen lære en superkul ko-
reografi til Lady Gaga, sier hun.

Arrangerer juleworkshop i dans

Leon har alltid
drømt om å fly
For benamputerete
Leon Marin Teien har
drømmen om å fly alltid
ligget der. I en alder av
50 år bestemte han seg
for å ta sertifikat på mik-
frofly.

JAN ARNE DAMMEN

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Sammen med
instruktør Odd-Tore Ohnstad
på Jarsberg Flyplass ble det mer
enn en drøm.

Rivende utvikling
I 1982 forandret livet seg drama-
tisk for Leon. På tur i Holme-
strand på sin motorsykkel kolli-
derte han med en møtende bil
hvor føreren hadde sovnet bak
rattet.
Skadene var store og hans ven-
stre ben ble delvis revet av under
kneet og måtte amputeres. Opp-
treningen gikk bra takket være
stor innsats og hans sterke vilje.
- Takket være den fantastiske
støtten jeg har fått, ikke minst
fra Ortopediteknikk AS i Tøns-
berg, som har gjort at jeg vært
oppegående i 29 år. Jeg har også
hatt gleden av å se hvilken ri-
vende utvikling ortopediteknis-
ke hjelpemidler har hatt for oss
funksjonshemmede, sier Leon.
Året etter ulykken tok han dyk-
kersertifikat, og i januar i år var
han på dykkertur sammen med
familien i Rødehavet i Egypt.

Drømmen levde
Men drømmen om flysertifikat
levde, og den største terskelen
var å kunne bevise for flyin-

struktøren at dette kunne være
noe han kunne klare å mestre.
Leon skaffet til veie legeattest,
dokumentasjon og bl.a. utta-
lelse fra instruktør om rorbruk
og om nød prosedyrer, samt ut-
talelse fra Ortopediteknikk AS i
Tønsberg vedrørende protesens
funksjon. Alt dette var nødven-
dig for at Luftfartstilsynet kunne
dispensere fra gjeldende helse-
krav. Når dette var på plass, så
kunne opplæringen til sertifika-
tet begynne.
8. september 2011, etter 43 timer
og 209 landinger, kunne han fei-
re at målet var nådd. Den gamle
drømmen var oppfylt og gleden
var stor, for at han som protese-
bruker også kunne fly!
- Jeg synes det er hyggelig at en
som lever med et handikap også
kan delta innen luftsporten, selv
om man er litt opp i årene, sier

han og ser fram til mange mor-
somme flytimer.

Lang erfaring
Norsk Luftsportsforbund (NLF)
er tilsluttet Norges Idrettsfor-
bund og har ansvaret for å tilret-
telegge aktivitetene også for
funksjonshemmede.
Avhengig av graden av og hvil-
ken funksjonsnedsettelse man
har, vil det være mulig å utøve
de fleste former for luftsport.
Forutsatt at utstyret og forhol-
dene for øvrig er tilpasset og til-
rettelagt. Slike tilpasninger kan
imidlertid være en utfordring
både praktisk og økonomisk.
Men forbundet har lang erfaring
på dette området og de fleste lar
seg løse, også de medisinske ut-
fordringene og de ønsker å gi
mennesker med funksjonsned-
settelser muligheten til å delta

SSTTOORR VVIILLJJEE:: Uten stor vilje og mye trening ville både protesen og flyet stått igjen
hvordan utgangspunktet er. (Begge foto: Jan Arne Dammen)

SjuselveierleiligheteroverGSport -nesteprosjekt
- Rett over nyttår vil vi
pusse opp sju leilighete-
ter over G Sport med
tanke på salg, sier Øi-
stein Hjelmtvedt i Hol-
mestrand Utvikling AS.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Leilighetene
over G Sport i sentrum har

under sambyggingen av det ek-
sisterende og Dr. Graaruds plass
1-3 stått tomme. Nå planlegges
det å selge boenhetene som
selveierleiligheter.

Tidligere vært utleid
- Tidligere har disse leilighetene
vært for utleie. Etter oppussing-
en blir de en del av “sameiet” på
til sammen 37 leiligheter, sier
Hjelmtvedt.

De sju leilighetene vil bli på
mellom 40 og 70 kvadratmeter,

og passe fint inn i nybygget med
30 leiligheter.

(Foto: Pål Nordby)

II LLUUFFTTAA:: 8.september 2011 etter 43 timer og 209 landinger kunne
Leon Marin Teien feire at målet var nådd.

(Foto: Pål Nordby)

BBLLIIRR FFOORRTTAAUU:: Langs byggets
sørside. (Foto: Pål Nordby)




