Vestsjælland

Nu springer Wimmer ud
over Mount Everest
Slagelseanske Per Wimmer - rummand og eventyrer per exellence fejrer sin 40 års fødselsdag med nyt extremt eventyr: Per springer ud
med faldskærm over Mt. Everest, verdens højeste bjerg
Af John Hansen
jha@sondagsavisen.dk

Som om den mand ikke har
fundet på nok i tidens løb!
Nu vil den slagelseanske
eventyrer - normalt bankmand i London - Per Wimmer fejre sin 40 års fødselsdag ved i faldskærm at
springe ud i ca. 9 km højde
over Mt. Everest og (forhåbentlig) lande på et lille
bjergplateau i omkring fire
kilometers højde i Himalayabjergene.
Men mens man/han venter
på sin store rumtur og træner
og forbereder sig til den, så
kan man naturligvis også lige
så godt finde på nogle andre
udfordringer.

»Vi er 30 eventyrere fra hele
verden, der deltager i dette
unikke rekordforsøg. Det
skal finde sted i slutningen af
september og starten af oktober i år. Jeg regner selv med
at skulle springe èn af de første dage i oktober,« fortæller
Per Wimmer.
»Efter træningen i Alperne
- og der skal trænes ihærdigt
for hidtil har jeg selv kun
prøvet nogle få »turistspring« med faldskærm - tager vi 20. september til Katmandu i Nepal. Efter tre dages trekking her skal vi træne specielt i brugen af iltmasker i forbindelse med vore spring.«
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Der må da også være andre
risikomomenter i dette her
forehavende?
Per Wimmer: »Joh, det er
der da også. På grund af den
meget store højde, så skal du
have ilt undervejs.Vi skal alle
have nogle særlige oxygenbeholdere på under nedturen. Der er jo rigtig tynd luft,
når flydørene åbnes og vi vil
blive sluppet ud i 9 kilometers højde.
Samtidig vil der være ca.
minus 60 graders frost, og det
kræver særlige springdragter. Jeg har iøvrigt fået alle de
andre med på, at vi springer i
Dannebrogsdragter.«
TV 2 Nyhederne er et af de
medier, som har meldt sin
interesse for at følge projektet med billeder - sandsynligvis primært i 22-Nyhederne den kommende tid.
Berlingske Tidende er også
på vej med historien - og mere baggrund - som læserne
idag kan stifte bekendtskab
med i Søndagsavisen.
Per Wimmer regner iøvrigt
med et frit fald af omkring et
minuts varighed - og her vil
farten nedad komme op på
ca. 160 km/t.
Og det er ikke mindst, hvad
han glæder sig til.
Dertil kommer udsigten. Og
selvom der er koldt på toppen, så siges udsigten at være
rigtig god...

Næste store eventyr for særdeles aktive Per Wimmer netop fyldt 40 år - skal opleves i verdens største bjergkæde, Himalaya. Per og »vennerne« skal springe ud i faldskærm over Mt. Everest. The
Wimmer Skydive Team er på
vej mod nye højder...

