
 

WORLD FLIGHT FOR HEARING 
År 2006 kommer en unik expedition att äga rum som kommer att uppmärksammas av människor 
över hela världen. Hörselskadade Johan Hammarström kommer att sitta vid spakarna i ett litet 
flygplan som han flyger runt jorden för att uppmärksamma om en av vår tids största folksjukdomar. 
Johan Hammarström blir först i världen att genomföra en expedition som denna.  

Johan som har tagit initiativ till detta projekt har trots sin hörselskada lyckats att bli pilot. 
Lagkamraterna Henrik Ejderholm och Martin Håkansson utgör tillsammans med Johan 
Hammarström besättningen vid denna expedition som döpts till World Flight for Hearing.   

World Flight for Hearing” (WFH) genomförs tillsammans med samarbetspartners över hela 
världen. Den ledande hörapparatstillverkaren GN ReSound stödjer projektet eftersom de vill vara 
med och förbättra kunskapen om hörselskadan och tekniska hjälpmedel för hörselskadade.  

 
FOKUS PÅ HÖRSELSKADAN  
EN UNIK EXPEDITION .  

World Flight for Hearing (WFH) är en unik 
expedition som kommer att skapa rubriker över 
hela världen. Tillsammans med sina två 
lagkamrater kommer Johan Hammarström att 
flyga runt jorden i ett litet flygplan. Ingen 
person med hörselskada har genomfört en 
liknande bedrift vid tidigare tillfälle. 
Expeditionen blir också unik då det blir en av de 
första jorden-runtflygningarsom görs i det nya 
århundrandet för flyget som pågår sedan 2003. 
 
Teamet kommer att genomföra en 7200 mil lång 
resa med ett flygplan som är byggt att färdas 
cirka 100 mil. Expeditionen väntas pågå i 5 
månader, från mars 2006 till augusti 2006. 

Över 500 miljoner människor i världen lider 
av en hörselskada enligt den forskning som 
genomförts. WFHs avsikt är att förmedla 
hörselskadans stora spridning och vikten av 
att man skyddar sin hörsel.  
 
All publicitet som projektet erhåller tillägnas 
hörselskadade människor samt 
organisationer i världen som jobbar med 
hörselskadade. Exempel på aktiviteter som 
har genomförts så här långt är seminarier, 
media-events och olika typer av föredrag.  
 

RUNT JORDEN I ETT LITET 

FLYGPLAN  

Jorden-runt-flygningar i små flygplan är 
ingen vanlig förteelse. Sedan den första 
flygningen runt jorden genomfördes år 1924 
är det ett begränsat antal personer som 
återupprepat bedriften. Flygningar på så 
långa sträckor över hav kräver noggrann 
planering och en erfarenen besättning. 
 
 



 

PROJEKTET  

WFH is är ett stort projekt som involverar mer 
än 30 organisationer over hela världen. Totalt 
sett är mer än 1000 personer involverade och 
denna siffra kommer fortsätta att växa.  
 
World Flight for Hearing skulle aldrig kunnat 
genomföras utan våra sponsorer och 
samarbetspartner.  
 

ETT VINNANDE TEAM  

Flygning har facinerat de tre vännerna Johan 
Hammarström, Henrik Ejderholm och Martin 
Håkansson sedan barndomen. De har utvecklat 
sin flygerfarenhet genom åren genom 
vidareutbildning och engagemang i 
flygorganisationer. De är idag alla tre erfarna 
piloter med mer än 3000 flygtimmar totalt och 
33 år i luften. Dessa kvalifikationer kommer att 
bli välbevliga under expeditionen.  
 
Johan´s hörselskada noterades först  när han var 
sex år gammal. Flygintresset fick Johan redan 
under de tidiga skolaåren. Idag är han 
innehavare av ett flygcertifikat och har en 
samlad erfarenhet på 1200 flygtimmar.   
 
Johan har också startat flertalet föreningar som 
är relaterade till flyg. Han startade 1999 
Linköpings Universitets Flygförening som har 
vuxit till en av Linköping unversitets största 
föreningar med över 500 medlemmar. Johan 
Hammarström har också varit med och startat 
det första flygsamhället i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MER INFORMATION 

För mer information, kontakta World for 
Hearing via e-post på 
info@worldflightforhearing.com,  
mobiltelefon + 46 70 481 00 09 eller besök 
WFH´s hemsida 
www.worldflightforhearing.com. 
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