De Skjulte Helte – fortællinger om vores frivillige og medlemmer som er med til at gøre en
forskel for sporten
D. 21. juni var vi på besøg i Blokhus til den internationale
præcisionskonkurrence. Der var rekord-mange deltagere og
elitespringere fra både Danmark og udlandet, der havde valgt at
bruge en forlænget weekend ved Blokhus strand. Der var lavet et
fedt set-up, hvor der var sørget for det bedste udstyr, to fly, busser
der kørte springerne hen til startbanen, pengepræmier for 35.000-kr
osv. På pladsen mødte vi Torben Glud, som er den store, og frivillige,
drivkraft bag arrangementet. Torben Glud er selv
elitekonkurrencespringer i præcision, SU-repræsentant og lægger
generelt en kæmpe frivillig indsats for præcision i Danmark.
Vi har taget en snak med Torben om hvad der driver og motiverer
ham til, at investere tid og kræfter i sporten, både som frivillig og elitespringer.
BS Christiansen startede det hele
Torben startede i sporten med sit første spring d. 25. august på sin 16-års fødselsdag. Datoen husker han af
en ganske særlig årsag:
”Jeg startede d. 25. august 1985 på min 16-års fødselsdag. Det husker
jeg ganske tydeligt, fordi det var en fødselsdagsgave fra min gode
ven, BS Christiansen. En forudsætning for gaven var, at det skulle ske
på netop min fødselsdag – derfor husker jeg min startdato i sporten
ganske tydeligt. Det gjorde mig desuden også til Danmarks
daværende yngste single springer.
BS Christiansen var tæt ven af familien og blev en slags storebror for
mig, og som daværende jægersoldat, lærte han mig en masse om
faldskærmspring. Jeg lærte fx at pakke en skærm, da jeg var 12 år
gammel. På mange måder har BS Christiansen været årsagen til, at
jeg startede i sporten. Både pga. fødselsdagsgaven, men i høj grad
fordi han har inspireret mig og har lært mig enormt meget om det at
springe i faldskærm.”
Seks års pause og tilbage som elitespringer.
Torben Glud kom hurtigt i gang med at konkurrere og stiftede allerede efter et år i sporten bekendtskab
med den firkantede skræm og året efter sprang han med ungdomslandsholdet i Ryon i Frankrig på et tre
ugers ophold. I 2010 stoppede han dog med at springe:
”Jeg stoppede i sporten i 2010. Efter min mor gik bort, tog jeg tingene op til revision. Jeg havde brug for, at
der skulle ske noget nyt med mit liv. Jeg begyndte at arbejde en del i udlandet, i Dubai, Hong Kong og boede
i en periode i Spanien. Lysten kom heldigvis tilbage og i dag har jeg 3752 spring og er fortsat blandt de
bedste præcisions-springere i Danmark.”
På spørgsmålet om Torben er den bedste, svarer han med et glimt i øjet:
”Ja, det mener jeg jo selv… Men det er svært at sige. Det bliver afgjort på marginaler og vindforholdende. Vi
er en lille håndfuld, som kæmper om at være den bedste. Men det er en lidt speciel ting. Selvom vi
konkurrerer mod hinanden og gerne vil vinde, er vi også et hold, der håber de andre klarer sig godt.

”Hvis man er utilfreds med måden ting sker på, må man gøre noget ved det…”
Torben Glud har været med til at skabe en struktur på Præcision og er ofte en del af planlægningen og
afholdelsen af aktiviteter og konkurrencer, også som springer, men sådan har det ikke altid været:
”Da jeg kom tilbage, synes jeg ikke vi gjorde det godt nok, især indenfor eliten, og det sagde jeg højt. Og jeg
mener, at hvis man er utilfreds med måden ting sker på, må man gøre noget ved det. Så det prøver jeg.
Tidligere dukkede jeg bare op og tænkte ikke over, at der lå en masse arbejde bag aktiviteterne og at der
blev søgt midler hos DFU. Jeg startede derfor i præcisionsudvalget, hvor jeg prioriterer synlighed og
kommunikation til vores præc springere. Jeg har fået flere dommere til, hvor vi er steget fra 2 til ca. 10
dommere. Og vi har fået opgraderet vores udstyr, da det er utrolig vigtigt, at det er 100% i orden.
På opfordring fra en af vores gamle springere, Christian Ring, lavede jeg en mailingliste, hvor alle
præcisionsinteresserede bliver informeret om kommende aktiviteter og får beretninger fra vores ture og
konkurrencer. Det har været et rigtig godt initiativ, både fordi vi får kommunikeret direkte til de
interesserede, og den har også bidraget til, at vi har fået gamle præc springere og dommere tilbage i
sporten. Listen er lige nu på over 100 der modtager vores e-mails.
Ifølge Torben er det vigtigt med fokus på
udvikling, både for sportens bevarelse og
får at holde sig motiveret som frivillig:
”Som selvstændig og uden kone og børn,
har jeg naturligvis tiden og fleksibiliteten til
det, men jeg er også god til at planlægge
og analysere hvad en opgave kræver. Mest
af alt synes jeg dog det er enormt
belønnende at se, at vi udvikler os og at vi
får ting til at gro. Det er både det, som
driver mig og også en forudsætning for at
bevare sporten – hvis ikke vi udvikler,
afvikler vi.”
International præcisionskonkurrence i Blokhus – hvordan får du det til at lykkes som frivillig og hvorfor
lige i Blokhus?
Jeg er opvokset i området og har en forkærlighed for Blokhus og synes det er et fedt område, og faktisk er
der en perfekt vind til præcision der – smørvind kalder vi det, og jeg ville gerne lave en konkurrence under
optimale forhold.
Planlægningen startede for 1 år siden, så der er da noget arbejde i det. René Hansen og jeg har lagt rigtig
meget arbejde i det, men vi har også fået hjælp og sparring af mange af de andre præcisionsspringere.
Derudover har vi fået stor opbakning fra Jammerbugt kommune, Visit Jammerbugt, Sulsted rideklub som
hjalp med maden, Hjemmeværnet hjalp til med busser til at transportere springerne til startbanen og
desuden havde vi et tanksystem til rådighed, så vi kunne tanke direkte på stranden. Visit Jammersbugt
stillede med 20 mand, så jeg havde et helt frivilligt korps. Så det lykkedes både fordi jeg brænder for det,
men også fordi jeg har et godt netværk, som jeg bruger aktivt – det bliver man nødt til, man kan ikke klare
det hele selv. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en stor tak til alle dem, som har hjulpet til med
arrangementet.”

