Oslo
o BAS
SE Klub
bb
Samttale med
d Terje Halvors
sen
Januar 2007.
Terje err en av de mest
m erfarnee basehopperne i landeet. Han harr blant anneet vært med
d på å
lage bådde 1ST BAS
SE og 2ND
D BASE film
mene. Han og
o resten avv Oslo-miljøøet hopper mye i
Romsdaalstraktene.. Han har trre barn.

Utstyrr og teknik
kk
Folk blirr stadig flinnkere til å marsje.
m
Det går
g mye i å marsje lang
gt og
fort. Så alt er blitt veldig
v
teknissk de siste åra.
å Vi er my
mye mer beviisst på
hva slaggs klær vi hoopper i og vinkelen
v
vi marsjer
m
i. M
Med aerodyn
namisk
rig flyr du
d fortere og
o lengre. Det
D er folka i VBK, som hopper meed
brattest vinkel.

Hopps
steder
Oslo-miljøet hopper mye i Rom
msdalen, på Sunndalsørra og i
Eikdesdaalen, for heer ligger de høyeste hopppbare vegggene i Norg
ge, her
og Kjeraag. Vi drar til kjente ho
oppsteder i Norge,
N
og uutforsker ikkke så
mye nyee områder, for
f vi har fo
or lang avstaand til fjellvveggene til å holde
på med det.
d Men vii samler myye informasjjon om nye steder. Nå er vi
fire perssoner, som har fått spoonsormidlerr til en fjorteen dagers tuur til Grønlaand, for å utforske
u
nye hopp
ppsteder til sommeren.
s
Vi planleggger å bo i la
avvo på hopppstedet, ogg å drive frilluftsliv
utenom hoppinga. Men
M vi kom
mmer nok till å måtte bru
uke helikopter for å kom
mme til
avspranngstedene.
Ellers hopper
h
jeg mindre
m
fra Kollen
K
og Alcatel. Fjelllhopp er myye mer spennnende. Men
n de nye
prøver seg
s jo mye i Kollen, Alccatel og i heeisekrana i sentrum.

Venns
skap og familie
fa
I Oslo er
e vi tre vennegjenger som
s hopper base nå. Vi er jo godee venner allee sammen. Men
M jeg
kjenner ikke alle leenger, for deet kommer stadig
s
med nye
n folk. Såå det blir myye til at jeg hopper
h
med dem
m som jeg kjenner
kj
godtt og har hopppet med fø
ør. Vi er kannskje bortim
mot 30 perso
oner i
Oslomilj
ljøet.
sfar til tre barn, og harr ofte barna med på turr. Den eldstee dattera mii er 13
Jeg er joo småbarnsf
år, og jeeg sender alltid SMS tiil henne etteer et hopp, og
o hvis det kommer
k
im
media at noeen har
skadet seg.
s Det er jo
j etter hverrt mange sm
måbarnsfedrre i alle bassemiljøene hher i landet.. Men
det er inngen kvinneelige hopperre med barnn foreløpig.

