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Äventyret som sjöjungfru
Har precis kommit hem
från en fantastiskt rolig och
lärorik vistelse i Litauen, med
många underbara minnen i
bagaget. Det största intrycket
jag gjorde på många under EM
var nog som den "Lilla Sjöjungfrun". Om ryktet har fortsatt sprida
sig i den takt det gjorde under tävlingen, anar
jag att många får sig ett gott skratt. Enligt vissa
rykten lär jag helt naken ha gjort en saltomortal och
dykt ner 30 meter i en sjö med massa läskiga
sjöodjur. Där på djupets botten hade jag visst
simmat runt och slutligen fått tag på den lilla blå
markern. Visserligen låter det rätt imponerande om
så var fallet, men jag tänker faktiskt berätta min
version av "obsandet" morgonen den 15: e augusti.
Det var den sista tävlingsflygningen denna
morgon och jag blev tilldelad att "obsa" ett lag från
Luxemburg med Nico Betzen som pilot. Allt började
bra, men på tilläggsbriefingen ändrades en av
deltävlingarna från en elbow till en angle (så fort
något annat än PDG, FON, eller FIN dök upp blev
alla glada).
Efter briefingen åkte laget runt och checkade
vinden och till slut verkade de nöjda med den plats
de valt. Även denna morgon fick jag flyga med, och
nu gällde det att göra ett bra jobb och samtidigt
njuta så mycket som möjligt, eftersom det var sista
flygningen. Första deltävlingen, att flyga in till ett
målkors gick väl rätt så bra. Men sen när det var
dags att släppa markern för anglen, starrbligade jag
och piloten på markern. Hoppas, hoppas, hoppas…
men så plums, rätt ner i vattnet i en liten sjö. Jag
försökte rita ner en så exakt skiss som möjligt av
sjön där markern landat. Efter detta markerdropp
blev piloten så okoncentrerad att han inte hittade till
sitt eget mål. Vilken korsning hade han nu valt för
sin Fly On…? Tyvärr, men det kan inte jag berätta,
sa jag bara och log. Han slängde markern i en
korsning som han hoppades vara den rätta. Kort
därefter landade vi, bad om markägartillstånd, och
packade ihop.

Illustrationen ur obs-rapporten.

Med det här gänget hann jag verkligen med att
både sköta mitt jobb som observatör, och lära
känna dem. Tyvärr hade ju Nico valt fel korsning
vid sista markerdroppet, så lite sur var han allt. Det
var bara att bita ihop och åka till den lilla sjön för att
leta efter markern som användes vid angeln. Den
var ju också extra viktig att hitta, eftersom nästa
mål var deklarerat på den. Vi traskade runt och
insåg snart att enligt min skiss över droppet så

skulle vi inte ha någon chans att hitta den utan att
själva hoppa i. Så Nico och hans ena crew-medlem, Ants, hoppade i. Då kom John Grubbström
och hans lag. Även de hade visst otur med markers
i vattnet. Badar de så badar väl jag, tänkte jag. Jag
slängde av mig alla kläderna utom trosor och bh
och simmade ut till Nico och Ants, som inte kunde
hitta markern. Men där, där är något blått, precis
enligt skissen bland alla näckrosor i kanten av
vassen. Jag simmade ut och precis vid en jordhög
som verkade vara ett fågelbo, stack ena änden på
markern upp. Vi hade riktig tur att den fastnat där
och inte sjunkit hela vägen till botten. Så var det
bara att försöka lyckas simma ut ur djungeln av
näckrosor, och ta sig in till land igen. Väl på land
fotograferades det en hel del efter det att jag
plockat bort alla små igelliknande gula kryp som
fastnat på kroppen. Sen var det bara att hoppa i
kläderna igen och försöka ta en GPS-position så
nära markerdroppet som möjligt. I samband med
det brände jag mig ordentligt på alla brännässlor
som var i vassen.
När vi äntligen var tillbaka vid debriefingen
kunde jag stolt lämna tillbaka alla markers. Som
tack för hjälpen blev jag bjuden på både lunch och
middag och firade med teamet. Senare på kvällen
när vi hade observatörsfest fick jag höra de mest
imponerande historier om mitt badande. Som
belöning fick jag en badring som ska medföras på
alla mina äventyr som observatör i framtiden. Efter
den dagen blev jag kallad Miss Mermaid (Lilla
Sjöjungfrun). Teamet och jag har redan utbytt
adresser och vi kommer nog att hålla kontakten ett
bra tag hädanefter hoppas jag.
Simma lugnt och flyg säkert!
Emelie Zonabend
Observatör på EM

Sida 8

