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MOTSTRØMS: - Jeg merket at det var litt motstand fra strømmen underveis, men vær og bølgehøyde var strålende, sier Vikra.

Svømte Utsira - Åkrehamn
Endelig fikk Stian Vikra (30) svømt Utsira – Åkrehamn.
Av:
Magnus Berning

Publisert mandag 01. august 2011 kl. 21:38.
Sist oppdatert mandag 01. august 2011 kl. 21:54.

KARMØY: Planen han la i oktober 2008 gikk ut på å svømme over Den engelske
kanal fra Dover til Calais. Som oppvarming skulle blant annet Arsvågen –
Mortavika og Utsira – Åkrehamn gjennomføres.
Del på Facebook

Men, vær og vind og ikke minst kraftig motstrøm satte en stopper for forsøket på å
forsere de seksten kilometerne mellom Utsira og Karmøy i begynnelsen av august
2009.
Han sier selv han har ødelagt flere somre på å gå og vente på de optimale
forholdene. Søndag bestemte han seg. Ringte en bekjent på Utsira som sjekket
temperaturen i sjøen. 13,5 grad var beskjeden han fikk tilbake.

Perfekte forhold
I dag var forholdene endelig perfekte. Han samlet kamerater og dro til Utsira for å
gjøre et nytt forsøk. Fem og en halv time senere klatret han i land like ved moloen i
Åkrehamn.
- Jeg ble hindret litt av strømmen i dag også. I tillegg var ikke temperaturen i sjøen
helt optimal. Jeg svømmer vanligvis 3000 meter i timen, så litt motstand har jeg
nok hatt underveis, sier Vikra.
Hardhausen svømte selvfølgelig i bare badebuksa.
- Jeg hadde våtdrakt med meg ut, men droppet den. Liker best å svømme uten. I
tillegg har det vært en del av målsettingen å svømme uten, sier 30-åringen.
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Broren Magne Vikra og kameratene Eirik Johannessen og Erik Einarsen fulgte i
følgebåtene.
- Jeg var ikke redd for sikkerheten. I følgebåten hadde de både kasteline og
redningsvest. De sto klar i tilfelle det skulle skje noe, sier Vikra.

Har svømt langt før
I begynnelsen av juli 2009 svømte han de ni kilometerne Arsvågen – Mortavika på
to timer og 25 minutt.
I slutten av august i fjor klarte han hovedmålet. De 34 kilometerne mellom Dover
og Calais ble unnagjort på 13 timer og 58 minutter.
I tillegg har han tilbakelagt de 25 kilometerne mellom Sandeid og Skipavåg.
I de tre årene den tidligere marinejegeren har drevet med langdistansesvømming
har han kalt prosjektet ”Svøm for livet”. Årsaken er at har ønsket å sette fokus på
Stiftelsen Organdonasjon sitt arbeid.
Vikra vil tenke seg godt om før han setter seg nye målsettinger. Med jobb i
Nordsjøen har han brukt all fritid på å forberede seg på mulige turer.
- Det blir til at jeg sitter hele sommeren og følger med på været og kart over
havstrømmene. Nå går jeg i tenkeboksen så får vi se, sier Vikra.
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