
En Paraglider tur til Mexico - Valle De Bravo ca 130 km vest for Mexico city. 18-1 til 31-1 2009.

Lidt før jul i 2008 sad jeg på kursus og drømte om paragliding og termik, tankerne flød og der 
skulle jo være VM i cross country flyvning i Januar tæt på Mexico City.

Der blev checket billet priser hmm 4600kr det da ok, så jeg ringede til min gode makker 
skibstømrer Morten T og spurgte om han var med på en lucky go happy tur i januar 2009.
Nærmere bestemt VM i paragliding som tilskuere – supportere og lidt termik ture til os selv,  efter 
10 minutters hårde overvejelser var svaret jow jow da deet lyder dejligt :-)
Planen var simpel, tag derover en uge før VM flyv happy go lucky, se på VM og flyv den følgende 
uge.

En årle morgen stod vi på flyet i Billund derfra til Amsterdam og videre til Mexico city,

Drømme om varm luft omsat til virkelighed; Valle De Bravo 30-1-2009 – Gliderne kredser i boble.  
DK holdet er der også M.O – Mads S og Marcus



Citater fra fly rejsen;
Det sku da første gang jer er uden for Europa – Morten T
Jeg hader Schipol lufthavn – Lars F (lettere smøg trængene)
Juhuu gliderne var med – Morten T (har tidligere ventet på glider)

Turen over vandet forløb uden drama, men da vi skulle lande i Mexico City var der en ting der slog 
os – wow sikken en fart der er på maskinen her joooh luften er tyndere i 2000 meter så der skal 
knald på for at vingerne løfter.

I Mexico City havde vi lejet en bil ( Dodge), vi skulle lige vente på en af deltagerne i konkurrencen 
Morten O, så der var lige tid til refueling før den lærerige køretur tværs gennem Mexico City til 
Valle De Bravo. (ps det kan bedre betale sig at tage taxi, for man har ikke brug for bil i Valle)

Efter en nat kørsel til Valle vågnede vi til perfekt vejr, de hårde hunde (Morten O og Marcus) måtte 
straks på bjerget :-)

Morten T. og jeg huskede vort motto ; Lucky go happy, så vi snuppede lige morgen mad og 
checkede byen ud, desuden skulle vi også finde et nyt sted at bo.

Skibs tømrer på vej uden for Europa for første gang Schipol 18-1

Morten O. og Marcus på vej til Penon 19-1-2009



Vel tilrette hos ganja troldens ”hotel” og vel udhvilede besluttede vi at tage en lille sen eftermiddags 
flyvning for at se om luften kunne bære. Det kunne den fint, vi havde heller ikke helt glemt hvordan 
man fløj selvom efterårs – vinter sæsonen i DK ikke giver megen træning.

Vort hjem i 2 uger med udsigt over søen. Værten døbte vi ganja trolden, derom 
senere

Morten T på første flyvning i Mexico Valle De Bravo 19-1-2009



Efter den indledende sene flyvning fra El Torro var vi klar til Penon efter morgen mad og frokost 
indkøb. De lokale taxier er frygtløse hvilket er heldigt for vejen op på Penon starten er spændene, 
med mange interessante ting at se.

Endelig oppe på bjerget (20-1), først trissede vi lidt rundt for at checke stedet ud spise drikke pisse, 

Jeg nød også den sene tur fra El Torro over Valle De Bravo, foto MT i sports  
sko :-)

Vores morgenmads sted altid med frisk Juice



før den første tur fra Penon starten. Det er et perfekt startsted med dejlig kontant termik der bliver 
blødere op af dagen, dog bliver der mere vind på starten op af dagen. Men de jyske piloter er vant til 
at starte i vind så det gik fint. Så nu tog vi på oplevelses tur :-)

Start og løb, jeg starter fra Penon starten, El Penon i baggrunden

Det løftede rigtig godt, jeg er på vej over til El Penon fra starten



Morten T. kom også på eventyr den dag, vi fik begge dejlige flyvninger og snusede til den 
Mexicanske termik. 

Efter dejlig flyvning var udfordringen, hvordan kommer vi tilbage til byen- starten, som vaskeægte 
Lucky go happy piloter mente vi ikke det var et problem, man skal bare have vand og gps med så 
bære fødderne os nok hjem. Det viste sig hurtigt at bekymringer om hjemhentning var grundløse 
Mexicanerne tager gerne strandede paraglider piloter op. Faktisk var mange af hjemhentningerne 
rigtig sjove. Morten sad i ladet på en bil, hvor ungerne spiste sukkerrør, men synes at ladet var lidt 
underligt.

Morten T på vej ud på oplevelses tur :-)

MT udelandet, hmm hvordan mon man kommer herfra?



Udelandinger fik vi mange af, nok fordi vi ikke var så hårde som VM feltet :-) og gik knap så meget 
til stålet. Men vi mødte en masse flinke mennesker som vi aldrig ville have mødt hvis vi ”bare” var 
fløjet hjem :-)

MT's hjemhentning no problemas, lift med ladvogn. knægtene spiser sukkerrør

Ikke underligt at ladet føltes uroligt, MT sad på en kalkun :-)



Udelandet på sletten, nåede ikke de tre konger der ses i baggrunden

Men fik fint lift, bemærk levende svin-sukkerrør på ladet foruden knægten



Selvom der var flyve vejr hver dag havde vi rig mulighed for at checke Valle De Bravo ud, den lille 
by skulle jo snart til at være rammen om VM i paragliding 2009, så der var rigeligt med police osv.
Vi hyggede os i byen, smagte og så ting vi aldrig havde set før, bla grønt marked med kaktus og 
mystiske frugter.

Det er utroligt flot i Valle fin udsigt

Den lokale kost, stærke sager :-)



Man kunne efterhånden mærke spændingen stige såvel på landingen – starten, som i byen. Ja det 
var ganske vist der skulle til at ske noget; 11th FAI World Paragliding Championship blev startet 

Hmm der er mange sager her vi ikke ser til daglig

Morten O og Marcus nyder også de lokale retter- øl



ved en åbnings ceremoni den 24-1.

Spænding før det store event Marcus forklare i baggrunden, og vor norske ven forklare i  
forgrunden. Dagen før dagen.

Åbnings ceremonien den 24-1 de 148 piloter havde taget deres venner med :-)



Det var med spænding vi tog på bjerget den 25-1, første task skulle afvikles. Så fladlands lucky go 
happy tilskuer piloterne var nu udnævnt til semi assistenter for de deltagende danskere Mads – 
Morten O og Marcus, tror nok de havde flere sommerfugle i maven end os. Morten T og jeg viste jo 
ikke hvordan sådan en ting løb af stablen, så vi mokkede op på bjerget meget tidligt, for bonde røve 
kommer helst ikke for sent.  Vel på bjerget havde vi god tid før hele menageriet ankom, tid til 
morgenmad.

Pludselig kom hele VM feltet- Redbull bil og task ledelsen, de deltagende piloter udførte deres 
rutiner, nogle filtre liner ud andre gaber nogle lusker lidt rundt, derefter der var briefing angående 
dagens task.

Der var go tid til morgenmad før felt - task ledelse ankom

Jost fra Holland filtre liner ud, Marcus i midten gaber lidt



Piloterne har meget forskellige strategier mht start take off tidspunkt, nogle venter lidt efter at take 
off er åben andre vil i luften NU, Morten O var altid blandt de første i luften, Citat så slapper jeg 
bedre af :-)
Det var rigtig spændene at se hvordan der blev lagt strategier - alliancer, talt ruter og startet. 

Briefing før dagens task, Marcus og Morten O i fuld koncentration

De danske og norske piloter holder pow wow ang åbnings tasken 



Vi havde regnet med at take off ville være en langsommelig sag, men efter godt en time var de ca 
150 comp piloter i luften, ret effektivt må man sige. 
Utroligt flot at se som tilskuer, før starten går ligger de fleste og tanker højde samt positionere sig 
for optimal krydsning af start linen lige på klokkeslæt.

Efter at feltet var fløjet ud på deres task blev der mulighed for os fladlands bønder, op og afsted på 
en lille tur. Ved flere lejligheder kunne feltet spottes fra luften, deeet fedt at være på pg tur.

Når vi havde fløjet vore hygge ture var det spændene at høre fra konkurrance piloterne om dagens 
strabadser, mange af deres tasks var lange og indebar ogte over 5 timer i luften, seje folk de der 
comp piloter :-) 

Starten ses i bunden, når feltet var væk kunne vi hygge flyve.

Cool pilots i start køen



Om aftenen kunne happy go lucky piloterne hygge sig med stærk mad, og kølige drinks.
Vi fandt en lille fransk inspireret kaffe bar hvor de lavede kanon friske drinks.

Så alt i alt var Valle De Bravo en rigtig go ide specielt sammen med VM eventet.
Vi tog afsked med Valle og de danske comp piloter den 31, de skulle flyve endnu en uge før VM var 
slut.

Slut - måske


