
FOTO: JOAKIM S. ENGERRullebrettkjører Adil Luigi Dyani fra Oslo planlegger å slå sin egen verdensrekord i fritt fall på skateboard i Sandvika.

Adil (50) nekter å gi opp
verdensrekordforsøket
En av de store attraksjonene under Sandvika
byfest i helgen ble avlyst på grunn av skade.
Hovedpersonen har imidlertid fortsatt planer
om gjennomføre stuntet.
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Rullebrettkjører Adil Luigi Dyani har verdensrekorden i Free Fall med
9,39 meter. Den ønsker han å slå i Sandvika.

KIM VAN DER LINDEN
kvl@budstikka.no

med at vi mistet noen dager på
grunn av værforholdene, for-
søkte vi å korte ned på den de-
len ved at vi droppet mellom-
høydene, sier den 50 år gamle
rullebrettkjøreren.

Dyani forteller at han ble tatt
litt av vinden på det siste prøve-
hoppet, noe som resulterte i at
han ikke landet der han skulle.

– Jeg har fått en slagskade
som har gått inn i en nerve. Det

godt over én million kroner. Det
meste av kostnadene til byggin-
gen av selve rampen skal ha
blitt dekket av egne sponsor-
midler, som Adil Luigi Dyani
har gått inn med.

Bærum kommune skal ha
blitt presentert for en kostnad
på 462.000 kroner for å kunne
være vertskap for verdensre-
kordforsøket. Den kostnaden er
i hovedsak knyttet til å klargjø-
re arenaen og rigge scene og
teknikk for gjennomføring av
begivenheten.

– Dette er en plass som er av-
satt til ungdom, og det har vært
ønskelig å få på plass noe der i
lang tid. Det er blant annet lagt
på en asfalt som er veldig bra
for skating og rulleskøyter, for-
teller Thomas Soløst.

– Vi ønsket å bruke dette ver-
densrekordforsøket som en
kickstart for dette området, og
for å synliggjøre og markeds-
føre plassen, sier han.

Legesjekk
Adil Luigi Dyani skal ha en lege-
sjekk på onsdag. Etter det vil

det bli tatt en avgjørelse på om
stuntet lar seg gjennomføre.
Rullebrettkjøreren legger ikke
skjul på at han ønsker å gjen-
nomføre stuntet, men legger til
at sikkerheten må overholdes.

– Det er den høyeste flygetu-
ren som noensinne er gjort, og
da må man være profesjonell og
ta sikkerheten på alvor. Hvis du
hadde dratt en parallell til For-

mel 1 der man mangler det fjer-
de hjulet, så har man litt av
samme greia, sier Dyani.

– Vi får krysse fingrene og
håpe at det lar seg gjennom-
føre. Og så får vi se på når vi
eventuelt kan få gjennomført
det, om det for eksempel kan
bli i forbindelse med Kulturnatt
Elvelangs, legger Thomas Soløst
i kommunen til.

– Det er ingen tvil om at dette
skal skje. Vi skal gjennomføre
verdensrekordforsøket, fastslår
den profesjonelle skateren Adil
Luigi Dyani overfor Budstikka.

Plan A var at Dyani skulle vise
frem et nytt verdensrekordfor-
søk i fritt fall fredag. Men arran-
gementet ble utsatt. Plan B ble å
kjøre showet søndag kveld. For-
søket skulle gå ut på å overgå
det høyeste fallet noensinne,
uten et verktøy festet til krop-
pen. Mandag i forrige uke star-
tet han med prøvehopp fra
rampen, som litt etter litt ble
høyere og høyere.

– Vi har 300 dager i året der vi
sitter med ingeniører og simula-
torer, og så er det noen dager
med oppkjøring. I forbindelse

har medført at jeg har mistet fø-
lelsen i venstrebenet. Følelsen
begynner å komme tilbake nå,
men foreløpig klarer jeg ikke å
stå helt ned på venstrebenet,
forteller han.

Plass for ungdom
Ifølge Thomas Soløst, spesial-
rådgiver for ungdom og fritid i
Bærum kommune, skal pro-
sjektet ha en totalkostnaden på
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