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Spring Kræften Væk 2018
I juli 2018 vil Kim Bo Larsen og Dropzone Denmark på Herning Flyveplads
forsøge at sætte en ny Danmarksrekord i flest faldskærmsspring på en dag for
en person, med det formål at samle penge ind til kræftens bekæmpelse. Vores
mål er 100 spring og 150.000 kr.

I sportens verden er der ingen begivenhed som denne. Det
fysiske og psykiske stress kan kun overkommes ved rutine,
og fysisk og mental træning. Det konstante moment af fare
og adrenalin presser kroppen til det yderste. Én person
springer 100 faldskærmsspring på 16 ½ time
I Danmark er der ingen officiel rekord for flest spring på en
dag. Den uofficielle rekord er på 51, og er sat af Anders
Seisbøll i Skive.
Om springeren:
Kim Bo Larsen er 30 år gammel og har siden sit første
spring som 9-årig foretaget over 5500 faldskærmsspring, og
har sammenlagt ca. 83 timer i fritfald. I dag er han medejer
og chefinstruktør hos Dropzone Denmark, og springer til
daglig med førstegangsspringere og elever i tandem og
solospring.
Om springene:
Igennem dagen skal Kim lave et spring for hver 9,5 minutter
i gennemsnit, og det er et logistisk puslespil at få det til at
lykkes. Landingen skal være præcis, flyet skal tankes,
piloter skal skiftes ud, og der skal holdes fokus. Det kræver
fokus fra hele holdet af frivillige på ca. 25 personer.
“På sådan en dag skal alt fungere 100% – problemer flytter opmærksomhed, og vores fokus skal være
på sikkerheden for at få det til at lykkes. Dagen igennem vil min drivkraft være at tænke på alle dem jeg
kender, der selv har været, eller har kære som har været igennem det helvede der er kræft! Det er for
dem vi gør det”
Vi opfordrer lokale virksomheder til at donere penge pr. Spring, og folk fra lokalområdet til at komme ud
og se på i løbet af dagen. Man kan sponsorere et spring og få lov at flyve med og se det fra første
parket.
Man kan læse mere om projektet, og donere penge til Kræftens Bekæmpelse på
http://dropzonedenmark.dk/spring-kraeften-vaek-2018/
Kontaktinformation for mere information og interviews:
Kim Bo Larsen, Dropzone Denmark. Mob. 30446972
kim@dropzonedenmark.dk

