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Med kurs for Sør-Afrika
30. januar setter Pia Himberg, Marie Østgaard Johansen og Cecilie Hatterud kursen mot Durban i Sør-Afrika.

H

Hamar.

er skal de jobbe i felten,
som avslutning på sin treårige bachelor-grad i faget
Globalisering og utvikling,
ved Høgskolen i Hedmark,

I LANDET LENGST SØR i Afrika skal de bå-

de utføre frivillig arbeid, men også foreta
en feltstudie om Afrikas hiv-forebyggende
arbeid for barn og unge.
– Vi er forberedt på at det blir en utfordring og en skikkelig omstillingsfase for
oss, men vi gleder oss til å komme i gang,
sier de.

ET AV PROSJEKTENE de skal jobbe i heter
Africaid’s WhizzKids United. Prosjektet har
spesialisert seg på fotball som aktivitet,
for å motivere og engasjere barn til fortsatt å være barn. For gjennom denne skolen får barna vist hva slags muligheter de
har, forteller de.

– EN UNDERSØKELSE fra 2005 viser at en
av ti Sør-Afrikanere er hiv-positive, og
ungdom i 12 til 15 års alderen oppfordres
til å teste seg, forteller Pia, Marie og Cecilie. Og en del av arbeidet deres med Africaid’s WhizzKids United-prosjektet, blir
nettopp å legge til rette for at ungdom
oppsøker helseklinikker.

Toppfart: 160 k
Går alt etter planen skal verdens raskeste spark testkjøres av hytteeier,
forretningsmann og Skjerdingfjell-entusiast Tov Westby, på Skjerdingen i
løpet av vinteren.

D

et er amerikaneren Ky The Rocketman, Michaelson som har designet
og bygget rakettsparken.
Ky er superkjendis i USA og har
trukket seg tilbake fra en lang yrkeskarriere som stuntmennenes beste venn i Hollywood. Han bor nå hjemme i Minnesota hvor han
er travelt opptatt med å sette rakettmotorer på alle mulige – og umulige – kjøretøyer.
OG DET SPØRS om ikke høyfjellshotellet på Skjerdingen bør bytte ut heksa på kosteskaftet i logoen
sin med en spark, når rakettsparken skyter fart ut
fra hotellets parkeringsplass en gang ut på senvinteren.
Ky Michaelson har testkjørt sparken på isen på
Fisher Lake i Minnesota, og mener den er god for omkring 100 miles, det vil si 160-170 kilometer i timen!
Rakettsparkeier Tov Westby forteller at han blir
den første til å prøve sparken i Norge, men han
understreker at han på ingen måte har tenkt å presse sparken opp mot maks hastighet.

SPENNENDE:Jennie Kristine Aftret (i rosa) og de andre gjestene syntes det var spennende å se rakketsparken da den ble vist fram på Skjerdingen nyttårsaften.

RAKETTSPARKEN VAR TOV WESTBYS VILLE IDÉ, og
havnet på Skjerdingfjell til den nette sum av 135.000
blanke norske kroner.

– Den ble nok atskillig dyrere enn det jeg hadde
forestilt meg, humrer Tov Westby energisk. Han er
likevel fornøyd, for mens timeprisen for kommersielle oppdrag lå på svimlende 1.200 dollar i timen,
gikk The Rocket Man, med norske aner, helt ned til
200 dollar i timen for rakettspark-oppdraget fra
Norge.
HA-Pluss var med under visning av sparken på
Skjerdingen Nyttårsaften.
– Hva i all verden får en hytteeier på Skjerdingfjell til å finne på slik galskap?
– I 1984 dannet jeg, sammen med venner, Akademisk Jægerforening her på Skjerdingfjell. Vi har
svært seriøse jaktseminarer hver høst, og mange av
oss har i en årrekke vært lidenskapelige entusiaster for dette stedet.
– Etter mange eierskifter og mye tull og tøys, øyner vi nå håp for at de nye eierne skal klare å få det
gamle ærverdige hotellet opp å gå igjen.
– Derfor ønsker vi å dra i gang en årlig sparkstøttingfestival. Rakett-sparken må ses på som en investering knyttet til et slikt prosjekt, opplyser Tov
Westby, og forklarer nærmere:
– Ky The Rocketman Michaelson er superkjendis i USA og har vært det siden 50-tallet. Fortsatt er
han lidenskapelig besatt av ideen om å sette ra-

Rakettmannens karriere

Ky Michaelson hadde dysleksi
og lærte å bygge ting ut fra egne
forestillinger og fantasi framfor
skriftlige beskrivelser.
Innen stunt var han arvelig
belastet blant annet med en
gammelonkel som gjorde halsbrekkende motorsykkelhopp i
hoppbakke for å finansiere skolegang.
I 2004 ble Ky Michaelson,
sammen med Jerry Larsen den
første amatøren som klarte å fyre av en rakett som nådde verdensrommet.

Ky Michaelson fikk tilnavnet
The Rocketman i 1964, og 1969
bygde han en rakettdreven snøskuter som havnet i Guinness rekordbok.
I løpet av de neste 12 årene
satte Ky Michaelson rakettdrevne kjøretøyer til sammen 72
fartsrekorder statelige, nasjonale og internasjonale.
Ky har også vært en viktig
mann i produksjonen av blant
andre filmer som Canonball,
Blåst på 60 sekunder, Rakett-bilen. Etter å ha virket et langt yr-

kesliv i filmmiljøet på vestkysten i USA, er Ky Michaelson i dag
pensjonist hjemme i Minnesota.
Han er fortsatt en travel mann
og jobber mye for blant annet
reklamebransjen. Han stortrives
fortsatt med å sette rakettmotorer på alskens remedier, alt fra
biler, motorsykler, gokarter,
snøskutere, båter, rullestoler,
kjelker, sykler, dostoler og nå altså en norsk sparkstøtting. (Kilder: www.the-rocketman.com/
Tov Westby)

TV: Ky Maichaelsen
satte rakett på denne
dostolen i forbindelse
med et TV show.

RAKETTKJELKE: Det er ingen begrensninger på hva slags farkost som kan få
påmontert rakettmotor, kjelken må vel
nærmest være rakettsparkens søster
eller bror.
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