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DANMARKSREKORDFORSØG
OG INDSAMLING
TIL FORDEL FOR LIVSKRAFT

VI SAMLER IND TIL
BØRNECANCERFONDEN
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Faldskærmsspringer Thomas Andreasen arbejder på et
faldskærms-rekordforsøg i juni 2021, der skal sætte fokus
på organisationen LIVSKRAFT og samle penge ind til deres
projekter for familier ramt af børnekræft.
70 faldskærmsspring på én dag – 5. juni 2021.

“Mindst ét
faldskærmsspring hver
10. minut
i 12 timer”

Formålet

LIVSKRAFT
http://www.livskraftcenter.dk
er en organisation, som laver støttende
og rehabiliterende projekter for
kræftramte børn og unge, deres
søskende og familierne som helhed.
Organisationen arrangerer bl.a. Cool
Camps, hvor henholdsvis børn og
unge med kræft, deres søskende og
forældrene kan møde ligesindede samt
et efterfølgende mentorprogram, der
er med til at vedligeholde relationerne
og den udvikling, der er blevet gjort på
de specifikke camps. Målet er at styrke
deltagernes selvværd, selvtillid og
selvstændig samt give familierne nogle
værktøjer til at håndtere stress og komme
styrket igennem sygdomsforløbet.

Organisationen er støttet af
Børnecancerfonden, men vil alligevel
få stor glæde af selv ret beskedne
indsamlede beløb.
Udover at LIVSKRAFT udfylder en vigtig
funktion for de kræftramte børn, så gør
de også en stor forskel for deres raske
søskende, som ofte ender i skyggen
af det syge barn, da den primære
indsats og opmærksomhed rettes mod
det kræftsyge barn. Men det at være
søskende til en kræftramt er også en
kæmpe krise og en stor sorg, og det er
enormt hårdt for de børn og unge, der står
i det. Det hjælper LIVSKRAFTs projekter
med at sætte fokus på.

Rekordforsøget
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Selve rekordforsøget vil bestå̊ af mindst 70
faldskærmsudspring fra ca. 1.000 meters
højde på én enkelt dag i juni 2021. Springene
vil blive foretaget i Skydive Viborg.
Den uofficielle danske rekord er 52 spring
på én dag, og det er dermed denne
rekord, Thomas vil forsøge at slå. Dog er
rekorden på 52 spring ikke fuldstændig
sammenlignelig med dette rekordforsøg,
da springeren selv pakkede sin skærm.
Planen er, at have pakkere til at pakke de
4-6 faldskærme, der skal bruges for at nå̊ så̊
mange spring på den givne tid.
Der skal laves ét spring hvert 10ende minut i
ca. 12 timer.

Planen

Der bliver lavet markedsføring via
hjemmeside, Facebook- og Instagramside, og vi vil forsøge at få projektet i
medierne for at få mest mulig eksponering
og støtte. Vi kontakter desuden firmaer og
organisationer, der kunne tænkes at ville
støtte op om det.
Al overskud fra eventet/forsøget/
indsamlingen går til LIVSKRAFT igennem
Børnecancerfonden..
Med håb om bidrag fra mange kilder som
fonde, firmaer, private donationer, salg af
t-shirts mv. forventer vi at kunne samle en
god sum ind til det velgørende formål.
Hvis det bliver nødvendigt at aflyse
rekordforsøget pgra. dårligt vejr eller
utilstrækkelig finansiering, vil overskuddet
af de indsamlede penge fortsat gå til
LIVSKRAFT.

Teamet

Rekordforsøget skal udføres i juni måned,
da der i denne måned er flest dagtimer.
Vi må kun springe fra solopgang til
solnedgang. Planen er, indtil videre, at
der kun skal bruges et enkelt fly (dog
med et i backup/standby i tilfælde af
problemer) – hvilket også bidrager til, at
udgifterne holdes nede, og der dermed kan
blive skabt mere overskud til donationen.
Vi er i gang med at undersøge, hvilket
faldskærmsgodkendt fly der er billigst i drift.
Vi håber, at vi kan få frivillige til at hjælpe
med logistik, pakning, lån af skærme osv.,
så de eneste udgifter vil være til fly/tacho
og lidt til civilstyrelsen og revision - dette vil
blive afklaret i planlægningsprocessen.
Thomas er i kontakt med Steve Gregor
fra New Zealand, som lavede et lignende
projekt i 2018. Han hjælper med erfaringer
ift. planlægning, fundraising, træning osv.:
https://www.hundredjumpproject.com

Sikkerhed har
første prioritet

På en dag med 70 spring og op mod
12 timers flyvning skal der tages højde
for faktorer, der går ud over dét som er
nødvendigt på en normal springdag.
Flyvetiden deles mellem to piloter.
Der vil være adskillige pakkere til at pakke
faldskærmene.
Thomas’ fysiske og mentale form vil
løbende blive vurderet af en erfaren
springer, ligesom der på adskillige spring
vil være en sikkerheds-springer med i
flyet.
Den største udfordring under selve
rekordforsøget bliver at fastholde det
mentale overskud, på trods af fysisk
træthed.

Den perfekte
landing - for alle
på holdet…

Bidragsydere og sponsorer vil blive
nævnt og eksponeret mest muligt i
processen, og så håber vi naturligvis, at
faldskærmssporten generelt, Skydive
Viborg og Dansk Faldskærms Union også
kan få en masse positiv omtale i medierne
undervejs.
Gennem Spring for LIVSKRAFT projektet
får vi samlet en klub omkring et fælles
mål, samt får eksponeret bidragsydere,
sponsorer, Viborg og faldskærmssporten
på bedst mulig vis. Og vigtigst af alt –
samle penge ind til LIVSKRAFT og sætte
fokus på det gode arbejde, de udfører.
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Jeg ønskede at støtte nogle børn og unge som har “ondt i
livet” og som har brug for opbakning og gode oplevelser.
Faldskærmssporten har igennem hele mit liv været en kilde
til fantastiske oplevelser, nye venner, afstressning og en
selvsikkerhed i forhold til at håndtere situationer udenfor
min “comfortzone”.
Jeg vil med dette projekt hjælpe med at give børn, unge og
familier fra LIVSKRAFT, flere gode oplevelser igennem de
indsamlede midler.

“Jeg ønskede at
støtte nogle børn og
unge som har “ondt i
livet” og har brug for
opbakning og gode
oplevelser”

Thomas
Andreasen

Alder: 50 år.
Antal spring: 435
År i sporten: 27 - on and off
Beskæftigelse: Selvstændig - a3d.dk
Civilstatus: Gift med Vinie og sammen har
de to voksne børn - Cecilie og Mads.
Hvorfor rekordforsøget: Ideen opstod
som en sjov tanke i forbindelse med at
jeg nærmede mig de 50 år og var i første
omgang tænkt som et forsøg på 50 spring
på min 50 års fødselsdag,
Men mange tanker og snakke senere
blev ideen modnet og formet til et
mere seriøst formål. Det skulle være et
danmarksrekordforsøg og det skulle
bruges som katalysator til at indsamle
penge og skabe opmærksomhed om
LIVSKRAFT.

2021

Støt op om det
gode formål!

“JEG STØTTER”

VI SAMLER IND TIL
BØRNECANCERFONDEN

Indsamlingen til Spring for LIVSKRAFT foregår
primært igennem Børnecancerfonden, som vi er
meget glade for at have et samarbejde med.
Private donationer kan overføres til konto i
Sparekassen Kronjylland:
Reg.: 9330
Kontonr.: 16870005
MobilPay bliver tilgængelig på et senere tidspunkt.
For sponsorater kontakt:
Spring for LIVSKRAFT
Thomas Andreasen
springforlivskraft@a3d.dk
Mobil: 26 12 90 03
Instagram | Facebook
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