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Disse fire Trøgstad-
jentene satser på en
flygende start på yrkes-
karrieren. 

TRØGSTAD: De fire unge damene
som alle er inne i sitt andre sko-
leår ved Mysen videregående sko-
le, har etablert sin egen ung-
domsbedrift – en av i alt 23 be-
drifter som inngår i læringspro-
sessen ved skolen. Men likevel
ganske spesiell: Flyfoto UB tar sik-
te på å tilby luftfotografier. 

Gyrokopter
Målgruppen er bedrifter, gårder
og offentlige bygg, men også hus-
eiere som ønsker å få sin eien-
dom fotografert fra luften.

Det var ikke uten grunn at jen-
tene valgte dette luftige sprang-
et. Pappaen til Frida Løvestad Jo-
hansen, Willy Johansen, er nem-
lig en av ildsjelene som driver
med microfly eller gyrokopter.
Skovly hvor familien Johansen
bor, heter nå Skovly airport, og
er et populært samlingssted for
mange med luftsport som hobby.

Frida er erfaren i gamet, med
mange turer sammen med pap-
pa Willy, og hun har allerede for-
søkt seg som fotograf. Bildet hun
viser oss av tunet med bygning-
ene på gården Aslaksby, er hen-

nes produkt. Det forteller noe om
hvilke muligheter som ligger i
fotografering fra luften.

– Vi var oppe i omlag 50 meters
høyde da Frida tok bildet, fortel-
ler Willy Johansen.

De andre av ungdomsbedrif-
tens medarbeidere har ingen er-
faring som passasjer i microfly,
rent bortsett fra Linda Ruud som
har vært oppe én gang.

Har kamera og fly 
– Da vi drøftet et aktuelt konsept,
kom lærer Terje Salvesen med
ideen. Vi syntes forslaget var så
godt at vi tok be-
slutningen om
å etablere Flyfo-
to UB der og da,
sier jentene
nærmest i kor.

I slutten av
september satte
de geskjeftige
jentene seg i
sving.

Alle har sine
spesielle oppga-
ver innen be-
driften. Frida
Løvestad Johan-
sen er daglig leder, mens Hege
Langseter Solberg er ansvarlig for
den økonomiske siden. May-Britt
Berger er personalansvarlig, og
Linda Ruud har den krevende
jobben som messe- og markeds-

ansvarlig.
Fotoutstyr står sentralt i bil-

det. Så vidt vi forstår disponerer
Flyfoto UB allerede et tjenlig ka-
mera. Willy Johansen er villig til
å ta seg av det flytekniske. Selv
om et microfly av typen Trike
med 11 meters vingespenn står
til disposisjon, mangler Johan-
sen flytimer for å betjene dette.
Jentene må derfor basere foto-
graferingen fra minste flytype.

Under lupen
Flyfoto UB er blitt vurdert av
Gründer Idol, en jury bestående

av tre personer.
Jentene er for-
nøyd med omta-
len av bedriften.
Men at Flyfoto
UB har Trøgstad
som satsnings-
område blir av
juryen karakte-
risert som for
snevert. 

– Firmaet bur-
de favnet et stør-
re geografisk
område, anty-
der Gründer

Idol. I dag vil ungdomsbedriften
vise seg frem under åpen dag-ar-
rangementet ved Mysen videre-
gående skole.  
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Flyr inn i yrkeslivet
Flyfoto UB har som mål å tilby fotografering fra luften

DET FØRSTE BILDET: Dette luftfotoet av gården Aslaksby i Båstad har
daglig leder for Flyfoto UB, Frida Løvestad Johansen, tatt. 

MED FLYGEREN: May-Britt Berger, Linda Ruud, Frida Løvestad Johan-
sen og Hege Langseter Solberg sammen med flyger Willy Johansen.

LUFTIG SATSING: Frida Løvestad Johansen har inntatt pilotplassen i microflyet eller gyrokopteret som skal benyttes ved fotograferingen. Fra venstre ser vi ellers Linda Ruud, May-
Britt Berger og Hege Langseter Solberg. De fire trøgstadjentene ved Mysen videregående skole har startet ungdomsbedriften Flyfoto UB. 

«Da vi drøftet et aktuelt
konsept, kom lærer
Terje Salvesen med
ideen. Vi syntes forslag-
et var så godt at vi tok
beslutningen om å eta-
blere Flyfoto UB der og
da.»

Jentene bak høytflygende
ungdomsbedrift


