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Velkommen til DHPUs nyhedsbrev, Vinger og Skærme 
Har vi virkelig brug for et nyhedsbrev?  

Ja, det har vi da! DHPU arbejder konstant på at forbedre hang-og paragliding i Danmark og vi er i gang med rigtig mange 
forskellige ting samtidigt. Informationen vedrørende tiltag og aktiviteter på unionsniveau bliver i dag udsendt gennem 
forskellige medier især forskellige Facebook- og hjemmesider, hvilket kan gøre det lidt svært at følge med i aktiviteterne 
og hvad der foregår inden for flyvning i Danmark og i udlandet. Derfor vil DHPU udgive et nyhedsbrev to gange om året, 
der samler og synliggør alt DHPU arbejde på et sted. Nyhedsbrevet bliver udgivet forår og efterår.  
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Formandens ord 
 

Det har længe været Unionens ønske at styrke vores interne informationsniveau, da vi mener, at det er vigtigt, at vores 
medlemmer kan følge med i, hvad vi foretager os, samt hvad der rører sig nationalt og internationalt. Vi ønsker generelt 
en større gennemsigtighed.  

Dette ønske har medført, at vores medlemmer i dag kan følge direkte med i vores økonomi, da vi offentliggøre vores 
kvartalsregnskaber på hjemmesiden. Dette giver vores medlemmer større indsigt i hvordan vores økonomi hænger 
sammen. Vores økonomi er konstant udfordret, da støttestrukturen i Danmarks Idrætsforbund altid er sat til diskussion, 
det er den også i den grad i den kommende tid. DIF har indledt arbejdet med at omstrukturere hele fordelingsnøglen, 
faktisk arbejdes der på at det i fremtiden ikke hedder fordelingsnøglen, men i stedet ”økonomisk støttestruktur”. Det 
betyder, at vi især skal være på vagt overfor hvilke strømninger der er i DIF i dag. Lottomidlerne har i de forgangne år 
været nedadgående pga. svigtende indtægter fra Lotto salget, og DIF arbejder hårdt på at finansiere sporten i fremtiden. 
Men med et faldende bloktilskud til DIF samt et stort pres på fordelingsnøglen er vi i bestyrelsen yderst opmærksomme 
på, at påvirke de områder som har relevans for os, så vi også i fremtiden udvikle vores organisation og sport. 

Økonomien er ikke vores eneste udfordring i fremtiden, medlemstallet for hanglider-piloter er faldende, hvilket er en 
generel tendens i hele verden, og hvis vi i fremtiden også skal kunne se hangglidere på himlen i Danmark skal vi handle. 
Vores nabolande har lignende problemer, og d. 16.-18. september afholder DHV en større workshop til fordel for 
hanggliding og sportens fremtid i Europa. Dansk Hanggliding og Paragliding Union sender to repræsentanter til 
Sydtyskland for at deltage i denne workshop, og vi håber at den øgede fokus på denne del af vores sport kan medvirke 
til at vi i fremtiden ser flere faste vinger i luften over Danmark. 

Unionen arbejder med forskellige fokusområder for tiden, blandt andet har vi i 2015 arbejdet på at indgå aftaler med 
Struer Kommune, Hjørring Kommune samt Frederikssund Kommune. Afsættet for disse pilot projekter er ønsket om 
øget tilgængelighed for vores piloter, mulighed for opsætning af skilte, vejrstationer og lign. Til gengæld ønsker 
kommunerne at kunne benytte vores sport til promovering af området og dets aktiviteter. Det har blandt andet 
manifesteret sig i Pylon Race 2015 som blev afholdt på Lindtorp Flyvecenter samt opvisning i forbindelse med Post 
Danmark Rundt. Unionen ønsker fortsat at udvikle på disse områder, da vi mener, at et tæt samarbejde med 
kommunerne har mange synergieffekter. Et andet fokusområde er udviklingen af en ny og moderne konkurrence- og 
elitestruktur, et arbejde som bestyrelsesmedlem Henrik Strandgaard går i front med.  

Denne sommer har heller ikke været uden beklagelser fra sommerhusejere langs den Sjællandske nordkyst. Unionen er 
derfor i dialog med grundejerforeningen, og håber at vi ligesom ved Toftum Bjerge kan nå en gensidig forståelse. 
Dialogen med Toftum Bjerge ledte til skiltning med gældende love og regler. Det har medført, at unionen ikke har 
modtaget nogen klager fra sommerhusejere, som har svært ved at forstå vores BL.9-5. Det er vores ønske, at gå samme 
vej med den nordsjællandske grundejerforening.  

Konflikterne som vi håndterer i unionen mellem piloter og grundejere skyldtes som regel en mangel på gensidig 
forståelse, og oftest klager folk over tilråb og upassende kommentarer. Jeg har en tilnærmet forståelse for, at man 
besvarer eventuelle tilråb fra grundejere, men det er lige netop der mange konflikter optrappes. Vi har henover 
sommeren oplevet en drastisk eskalering af konflikten, fra tilråb til kast med diverse genstande mod vores piloter. Det 
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tolereres absolut ikke, og unionen støtter op om enhver politianmeldelse på baggrund af dette. Unionen har i 2015 
involveret Trafik og Byggestyrelsen samt Kongelig Dansk Aeroklub i disse sager, og de bliver nøje fulgt.  

Jeg vil gerne opfordre til, at vores piloter udviser den størst mulige airmanship ved ikke at kommentere på tilråb, udvise 
hensyn og være en god ambassadør for vores sport. Vi er alle sammen frivillige, fra hjælpe-instruktøren i klubben til 
chefinstruktøren og ligeså her i vores hovedorganisation. Vi har ét fælles mål, nemlig at dyrke den sport vi elsker. Så lad 
os bruge tiden i luften, og ikke på at irriterer os over dem som endnu ikke har forstået hvorfor den tynde luft gør os 
glade i låget! 

Unionen er i stadig bevægelse, og bestyrelsen arbejder for at vi bevæger os i den rigtige retning. Dette arbejde kan vi 
kun gennemføre med klubberne og medlemmernes hjælp og opbakning.  

God vind og safe landings  

Michael Olesen 

Bestyrelsesformand 

Nyheden fra FLYSIK  
 

Rapportsystemet ved hændelser/havarier fungerer nu efter hensigten. I år er der pr. ultimo august indsendt 12 
rapporter (11 PG og 1 HG) on-line via DHPUs hjemmeside, dhpu.org. Heraf involverer 5 af de rapporterede hændelser 
personskader og klassificeres derfor som havarier. En årsrapport for 2014 er tilgængelig på DHPUs hjemmeside og er 
også lagt ud på DHPU/FLYSIK. Udover den årlige rapport vil der med mellemrum blive udsendt en oversigt over 
relevante hændelser med en kort beskrivelse. Desværre er der piloter, der ikke rapporterer deres hændelser. Dermed 
mister vi muligheden af at lære af hinandens fejl og erfaringer - og nye piloter kan komme til skade igen og igen p.gr.a. 
samme problematik!  SÅ SKRIV NU EN RAPPORT, NÅR DU OPLEVER NOGET !!! 

Husk på: Rapporter bliver KUN brugt med henblik på at fremme flyvesikkerheden. Ingen personer vil blive udstillet 
gennem rapporter, beskrivelser og lignende. Hændelsesforløbet uden navns nævnelse eller andre personlige 
oplysninger kan blive offentliggjort med henblik på at øge flyvesikkerheden. Din rapport er vigtig! 

 

FLYSIK-koordinator. Et nyt og vigtigt flyvesikkerheds-tiltag er oprettelsen af en FLYSIK-koordinator i hver klub. Det har 
været tidskrævende at få alle klubber på banen, og der er stadig nogle få både små og store klubber, der mangler at 
komme på plads, men fra årsskiftet regner jeg med, at vi kan komme rigtigt i gang. 

I DHPUs Håndbog, Del 500 om Flyvesikkerhed står følgende beskrevet om FLYSIK-koordinatorens område: 

"Formålet med en FLYSIK-koordinator er at fremme flyvesikkerheden gennem en tilstedeværelse i hver klub af en erfaren 

pilot med fokus på flyvesikkerhed. FLYSIK-koordinatoren indgår som et vigtigt bindeled mellem klubbens piloter 

indbyrdes og DHPUs flyvesikkerhedsarbejde.  

http://dhpu.org/
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FLYSIK-koordinatorens opgave er bl.a. at fremme flyvesikkerheden gennem:  

x at følge op på rapporteringspligtige hændelser i klubben, jvf. Del 531  
x at være klubbens kontaktperson, som medlemmerne kan komme til med flysik-relevante informationer og idéer  
x at være opmærksom på problemområder og informere klubbens egne medlemmer samt DHPU  
x at foreslå tiltag for øget sikkerhed baseret på lokale erfaringer  
x at formidle FLYSIK-informationer fra Sikkerhedsudvalget til klubbens medlemmer” 

  

Tag godt imod din FLYSIK-koordinator i klubben - han eller hun har påtaget sig hvervet for at gøre vores (ja - også din!) 
flyvning sikrere. 

 

"DHPU/FLYSIK"-facebookgruppen er oprettet med det formål at udveksle flyvesikkerhedsmæssige informationer på en 
let tilgængelig måde. Alle medlemmer af gruppen kan lægge FLYSIK-relevante indlæg op. Der er p.t. 130 medlemmer.   

  

Helikoptere og dialog med Flyvevåbnet. Vi har etableret en meget positiv dialog med Flyvevåbnet, som jo bl.a. flyver 
med redningshelikoptere nær vore flyvesteder. DHPU har haft lejlighed til at briefe nøglepersonnel i Flyvevåbnet ved 
deltagelse i et stort FLYSIK-møde på Flyvestation Karup i oktober 2014. Mere konkret information vil blive udsendt, når 
det er muligt, realistisk inden sæsonstart 2016.  

Ganske kort: Hvis en helikopter passerer foran skrænten, du flyver på, og du kan nå at lande - så land! Hvis du ligger i 
STOR højde og vurderer, at du ikke kan nå at lande, før “downwash” fra helikopteren når ind til din position, og hvis du 
har mulighed for at flyve i medvind ind over skrænten - over en eventuel rotor - og lande sikkert inde i landet, så er dét 
også en mulighed. 

  

PG/HG-signaturer på ICAO-kortet. Jeg forventer, vi får flere PG/HG-signaturer på ICAO-kortet (VFR-flyvekort). 
Meningen er, at kritiske (høje) skrænter skal markeres, så andre piloter (helikoptere, jagerfly m.m.) får 
opmærksomheden rettet på os, men hvis for mange skrænter markeres, udvandes effekten. 

 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til mig i FLYSIK-sammenhæng enten på mail eller telefon. 

Husk: Flyv sikkert - så kan du også flyve i morgen! 

Happy landings til alle,  

Michael Hasselgaard 
DHPU Sikkerhedschef 
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Nyhed fra Materielchefen 
 

PPG grenen af vores sport er i en rivende udvikling. Det gælder både det tekniske omkring vores udstyr og antallet af 
piloter der har taget denne sport til sig. Flere og flere er bla. begyndt at flyve med reflex skærme. Der gør bla at 
flyvehastigheden er øget og at vi ikke længere kræver helt stille og stabilt vejr. Det er alt sammen en god ting. 

Klasse P forsøgsordningen har snart været i gang i 2 sæsoner. Det er meningen at vi til maj næste år skal evaluere 
forløbet og sammen med TRS se på om ordningen skal forlænges, gøres permanent eller andet. Det er Materielchefens 
holdning, at vi nok bør forlænge ordningen da vi stadig mangler at indsamle et ordentligt erfarings grundlag. Ikke mindst 
pga. den noget kedelige flyve sæson vi har haft i år. 

Som noget helt nyt og spændende har DHPU indkøbt udstyr til at flyve Pylon Race og har pt. afviklet et enkelt 
arrangement på Lindtorp i Jylland. Desværre har vi på Sjælland store udfordringer med at finde et egnet sted til 
formålet. Men der arbejdes stadig på at finde et sted. Vi har i år også haft muligheder for at deltage i flere opvisninger 
som alle har biddraget til at markedsføre vores sport på en positiv måde. Det er en ting som jeg på sigt tror vi alle får 
gavn af. 

 

Nyt fra Uddannelsesudvalget 
 

På uddannelsessiden sker der rigtig mange spændende ting for tiden. Derfor vil vi her nedenfor fortælle lidt omkring de 
tiltag, som I kan forvente i den nærmeste fremtid. 
 

Ny PG Teoribog: 
 
I skrivende stund bliver der arbejdet på teksten til en ny PG teoribog, som erstatning for den ”Grønne Bog”. 
Forfatteren til den nye bog er Mads Syndergaard, som også har lavet den grønne. 
 
Den ”Grønne Bog” er ca. 20 år gammel, og indeholder efterhånden mange unøjagtigheder i forhold til at være up to 
date med nutidens udvikling indenfor paragliding. 
Desuden er den i forhold til det materiale vi ser fra andre europæiske unioner, temmelig mangelfuldt, og ikke 
uddybende nok. 
Derfor er målet, at få lavet et mere gennemgribende og omfattende materiale, som bliver samlet i én bog, så vi får 
undervisningsmateriale der lever op til nutidens standarder. 
 
Vi forventer at bogen bliver på ca. 250-280 sider, og teksten bliver dækket godt ind af billeder og illustrationer. 
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Deadline for bogen er sat til dette efterår, men vi bliver nok forsinket en smule. Så starten på det nye år, er nok mere 
realistisk. 
 
 

Elektroniske prøver: 
 
Det er efterhånden meget lang tid siden, at vi meldte ud med, at alle teoriprøver skulle tages elektronisk i fremtiden.. 
Så hvor pokker bliver de af? ;-) 
 
Som alle ved, så har unionen investeret i et helt nyt administrationssystem, i daglig tale kaldet PiA. 
Vi har været nød til, at vente på at dette system blev ordentlig implementeret og gjort klar til, at vi kan åbne op for 
elektroniske prøver. 
Men nu er vi lige ved at være i mål. 
I øjeblikket tester vi prøverene, så vi har både bestået og dumpet prøver, så vi kan være sikre på, at når vi frigiver 
prøverne, så er de uden fejl. 
 
Vi forventer at prøverne ligger klar til brug om en lille måneds tid. 
 
Systemet kommer til at virke på den måde, at klubbens chefinstruktør frigiver en prøve til en elev, som herefter kan 
logge sig ind på sin private side i PiA, og tage prøven.  
Prøven bliver efter besvarelse indsendt elektronisk via systemet, og man vil umiddelbart bagefter få tilsendt et svar på, 
om man har bestået el. dumpet. 
Prøverne bliver taget som enkeltfag, så man har mulighed for, at tage en prøve i f.eks. Aerodynamik efter man har haft 
undervisning i faget. 
Så det åbner op for, at man kan tilrettelægge sin undervisning lidt anderledes, da man ikke behøver at tage alle fagene i 
en omgang. 
 
Skulle man dumpe i et fag, så er der mulighed for at tage dette enkelte fag om, uden at gå om i alle fagene. Ligesom 
man kender det fra S-Teori (VFR). 
Er der dumpet, så vil prøven være låst i 14 dage, så man har tid til at læse op på faget. 
 

Instruktør seminar: 
 
Seminar bliver afholdt i weekenden d. 5.-6. marts 2016, så husk at notere op i kalenderen, så I ikke glemmer datoen. 
 
Rigtig mange skal have fornyet deres licenser til næste år, så vi bliver et stort hold. 
Seminar bliver formentligt afholdt på Pejsegården i Brædstrup, men dette er dog ikke 100% fastlagt endnu. Nærmere 
herom vil blive informeret ud, når det er endeligt bestemt. 
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Fordelingsnøglen til Optrækspladser 
 

I november 2014 godkendte DHPUs bestyrelse budgettet for fordelingsnøglen for støtte til danske optrækspladser. 
Koncept bag fordelingsnøglen er at gøre optræksflyvning mere tilgængelig for alle DHPU piloter, og samtidigt gøre 
støtteprocessen mere fair overfor DHPUs klubber. Optrækspladser støttes ud fra følgende kriterier. 

Krav til optrækspladsen: 

Dagskort til optræk skal kunne købes for 100,00 kr. (paraglider) og 150,00 kr. (hangglider) af alle unionens medlemmer. 

x Min. 15 optræksdage om året. (Under 15 dage fratrækkes procentvis i tilskuddet pr. medlem) 
x Der skal være en udviklingsstrategi for pladsen (processen følges af vores udviklingskonsulent) 

Muligheder for optrækspladsen: 

x Et fast grundtilskud pr. enhed (hangglider og/eller paraglider) 
x Et fast tilskud pr. medlem af klubben, hvor medlemmet er medlem af unionen 

Dog kan den maksimale støtte til optrækspladsen ikke udgøre mere end 20.000,00 kr/året. 

 

Få en vejrstation sat op på dit flyvested  
 

Du kender det. Igen og igen tjekker du vejrudsigten for at se, om der ikke kunne være udsigt til lidt flyvning på dit 
favorit-spot de kommende dage. Og du kender sikkert også til at jagte et flyvested, der passer til vinden, når nu vinden 
ikke vil passe til dit flyvested. 

Den evige jagt efter chancen for at komme i luften fylder meget i vores sport. Og nu vil DHPU gerne gøre noget ved det.  

Vejret kan vi desværre ikke gøre noget ved. Men alt det andet kan vi sammen gøre lidt lettere. 

Bestyrelsen i DHPU ønsker at afsætte et beløb til indkøb og drift af en række vejrstationer. Disse kan følges live på 
nettet, så du hjemme fra sofaen - eller fra en skrænt i nærheden - kan holde øje med, hvornår vinden er rigtig på 
yndlingsskrænten. 

Ambitionen er at få opsat vejrstationer op på de mest oplagte lokationer i landet. Men den slags koster penge, så i 
første omgang bliver det sandsynligvis en række vejrstationer. 
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Hvis du og din klub vil være med til at påvirke, hvor vejrstationerne sættes op, så er chancen der nu. 

Sammen med de nye vejrstationer skal vi have en ny oversigt over flyvesteder. Den skal rumme information om 
geografi, vindretning, adgangsveje, parkering og så videre for alle flyvesteder i landet. Når den er færdig, bliver den 
tilgængelig via login på hjemmesiden, mens en del af de mest kendte steder vil fremgå af hjemmesiden uden login til 
brug for besøgende piloter fra udlandet. 

Det er et omfattende arbejde at lave siden, men arbejdet med at indsamle informationerne bør være en smal sag. 
Medlemmerne kender jo alle flyvestederne i deres lokalområder, så hvis alle klubber hjælper til, vil vi hurtigt kunne få 
dækket det hele ind. 

Rent praktisk skal klubberne udfylde en side med få oplysninger om det enkelte flyvested. De klubber, der ønsker at 
deltage i arbejdet med at registrere og beskrive flyvestederne landet over, vil være med til at bestemme, hvor de første 
vejrstationer skal sættes op. Den klub, der beskriver flest flyvesteder, bestemmer den første vejrstations placering. Den 
klub, der beskriver næstflest, bestemmer over den næste. Og så videre. 

Som udgangspunkt vil klubberne få lov at beskrive flyvesteder i eget lokalområde - og så i øvrigt byde ind på andre 
områder, hvis der ikke er en lokal klub, som har taget initiativ. 

Hvis din klub vil være med, så send en mail til Søren Egebjerg, som står for at koordinere arbejdet. Mailen sendes til 
egebjerg@gmail.com. Sidste frist for at melde klubben til arbejdet fastsættes senere. 

 

DHPU vil skaffe sponsormuligheder for medlemmer ved at 
synliggøre hang- og paragliding i Danmark 
 
Skal man ikke have bjerge, for at flyve hang- eller paraglidere? Dette spørgsmål hører man tit når man nævner vores 
sport, og DHPU har arbejdet på at give svar på dette, ved at sætte fokus på PR i 2015. Formålet med unionens PR 
arbejde er dobbelt: 

x Vi vil gerne synliggøre hang- og paragliding i Danmark 
x Vi vil gerne skaffe sponsormuligheder for vores medlemmer. 

 
For at gøre vores sport mere synlig har DHPU investeret i en række publikumsvenlige aktiviteter. Her har unionen brugt 
meget tid og kraft for at komme i dialog med kommuner for at gøre sporten til en del af den lokale kultur ved forskellige 
spots og en mere officiel del af det danske skræntlandskab, og det er lykkedes i Struer hvor DHPU er i gang med at indgå 
en partnerskabsaftale, der skal arbejde mod at integrere flyvning i kommunens brand. Unionen er også i dialog om 
muligt samarbejde med Hjørring og Frederikssunds kommune.  
 
I sidder måske og tænker hvorfor PR og kommunesamarbejde er så vigtigt? Svaret er nemt, vi har ikke særlig mange 
børn under 18 i vores sport, hvilket betyder at det er meget svært at få offentlig støtte, men synliggørelse er en klar rute 
til at få sponsoraftale og eventuelt støtte fra fonde. Samarbejdet med Struer har givet os muglighed for opvisning ved 
cykelløbet Post Danmark Rundt som har været vist på fjernsyn, og Run to the Beat som er et motionsløb med 18.000 
deltagere. I den forbindelse, er Struer også interesseret i den nye tilføjelse til vores sport, nemlig Pylon Racing som blev 
afprøvet i slutningen af juni. Her har vi en publikumsvenlig event der på trods af dårlig vejr og løst planlagt program, fik 

mailto:egebjerg@gmail.com
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omkring 70-100 tilskuere ud til Lindtorp flyveplads, samt en masse mediedækning. Det viser at folk er interesserede i at 
se PPG flyvere mellem pyloner og hvis vi fortsætter i den retning, vil der forhåbentlig opstå flere sponsormuligheder for 
vores piloter.  
 

 
Tilskuer til DHPUs Pylon Race på Lindtorp                                                                           Parafuns Formand Finn Ommestrup fremviser sin motor 
 
Udover kommune samarbejde har DHPU også være med til at afvikle et opvisningsshow midt i København i samarbejde 
med ’Swoop Challenge’. To udenlandske acro piloter lavede et D-bag acroshow fra helikopter og DHPUs piloter afviklede 
et show med PPG, Klasse P og PHGer. DHPU har også haft en stand under eventen hvor folk kunne lære mere om hang- 
og paragliding i Danmark.  
 

 
DHPUs D-bag show med Theo de Blic og Peter Loncar DHPUs PR stand ved peblinge sø i København 

 
Venstre- Martin Hecksher og Bo Gamba ved DHPUs PR Stand Theo de Blic og  peter Loncar i luften over København 
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Arne Harevgård Flyver PHG foran publikum i København Teddy Martinsen og Bo Gamba Flyver PPG og Klasser P under Swoop Challenge 
 
DHPU har støttet og var også repræsenteret i Flyvning for Alle messen i Århus, hvor MDK og Albatrosserne var til stede. 
Her havde publikum mulighed for at tale med piloterne og se vores udstyr. Og fra 31. oktober til 1. november vil PG-
Nord repræsentere paragliding til Luftsport ’15 messen i Vesthimmerland.  
 

 

 
Billede: Plakater fra Flyvning for alle og Luftsport 2015 

Konflikter mellem sommerhusejere og 
paraglidere på skrænter  
Der er ikke en hemmelighed, at der igen har været konflikter på danske skrænter, mellem sommerhusejere/gæster og 
piloter. To piloter er - ifølge eget udsagn - blevet angrebet af to forskellige personer ved flyvning omkring Svalevej ved 
Strandbjerggaard. Begge episoder fandt sted lørdag den 8. august. Den ene pilot oplevede, at en mand på skrænten 
kastede en sten tæt forbi ham. En anden - med passager i tandem - blev truet med et gevær, som også blev affyret. 
Begge episoder er meldt til politiet. 

I 2014 oplevede en pilot også, at der blev kastet "noget" efter ham fra samme sted på skrænten. Den episode blev 
anmeldt til politiet. Sagen er siden blevet henlagt af Nordsjællands Politi, da man ikke forventer at kunne føre en sag på 
baggrund af anmeldelsen. 
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Fra DHPU's side ser vi naturligvis meget alvorligt på disse tilfælde. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at være 
meget opmærksomme i forbindelse med flyvning på stedet. Vi opfordrer også til, at enhver form for kast eller trusler 
straks bliver politianmeldt. Send gerne en kopi af anmeldelsen til DHPU. 

DHPU er ikke part i sagen, som udelukkende er mellem anmelderne, Nordsjællands Politi og eventuelt senere sigtede. 
Dog har unionen informeret trafikstyrelsen om politianmeldelserne.  
  
Samtidig opfordrer vi til, at vi alle er med til at sikre det gode naboskab, som vi heldigvis har med langt de fleste 
grundejere langs skrænterne. Så sørg for at vise hensyn - og undgå at flyve tæt på personer, som ikke ønsker det. 
  

God nyhed med hensyn til konflikter 
 

En sammenlignelig konflikt har eksisteret på Toftum Bjerge i mange år, og i november 2014 mødtes DHPU med Toftum 
Bjerges Grundejerforening for at få styr på den konflikt der foregik på skrænten. I dag er der et skilt på skrænten, og 
dialog med grundejerforeningen og der har ikke været flere konflikter på Toftum bjerge. Efter sommerhussæsonen er 
færdig vil DHPU lave opfølgning på Toftum Bjerge for at se om vi kan løse andre konflikter på tilsvarende vis.

 
Billede: Skilt på Toftum Bjerge 

 

Konkurrencer Nyheder 
 

Nordisk Mesterskaber og DM i Hanggliding blev afholdt på Fasterholt  
Af Mikkel Krogh 

Fra lørdag den 23. til søndag den 31. maj dannede Fasterholt Hanggliding og Paragliding center rammen for afvikling af 
nordiske mesterskaber i hanggliding. 

Desværre var vejret ikke helt med os i år – så det blev kun til 3 heats. Første dag var den bedste og bød nok også på den 
smukkeste opgave: Målflyvning fra Fasterholt til Lyngå. Dette er en opgave på lidt over 60 km, som går hen over hede og 
plantagerne nordøst for Fasterholt og senere henover det smukke område omkring Silkeborg. 

2. heat bød på en 56 km dogleg med mål i nærheden af Juelsminde. Forholdene var ret vanskelige, men alligevel 
lykkedes det to piloter at nå næsten i mål. 
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Sidste heat blev til endnu en målflyvning til et smukt område nord for Horsens fjord. Her kom 3 piloter i mål. Pga. 
forholdene var vi først i stand til at sætte opgaven i gang kl. 17. Sidste mand kom i mål kl. 19:30. 

 

Resultat: 
1. plads: Flemming Lauridsen 
2. plads: Nils Ole Dalby 
3. plads: Mikkel Krogh 
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Nordisk Open og DM i Paragliding 
19-25. juli 2015 blev afholdt den Nordisk Open og DM i paragliding i Gemona Italien.  

  

Resultater for DM 2015: 
(Bemærk at alle klasser er slået sammen til kun én klasse) 
1.  Peter Louis Gade       (Serial Class) 
2.  Scott Torkelsen          (Serial Class) 
3.  Martin Krogager         (Serial Class) 
4.  Klaus Pedersen          (Sports Class) 
5.  Renè Pedersen           (Serial Class) 
6.  Lars Peter Funder       (Sports Class) 
7.  Michael Hasselgaard (Sports Class) 
8.  Christian Gydesen      (Leisure Class) 
9.  Finn Hammer              (Sports Class) 
10. Dmitri Fedorov           (Leisure Class) 
 

Danske resultater for Nordic Open 2015: 
(I følge resultatlisterne, så deltager mindre rangerende klasser i de højere rangerende klasser)  
 
 
Serial Class (135 deltagere): 
34. Peter Louis Gade 
40. Scott Torkelsen 
55. Martin Krogager 
62. Klaus Pedersen 
67. Renè Pedersen 
74. Lars Peter Funder 
85. Michael Hasselgaard 
88. Christian Gydesen 
107. Finn Hammer 
121. Dmitri Fedorov 

 
Sports Class (72 deltagere): 
15. Klaus Pedersen 
22. Lars Peter Funder 
28. Michael Hasselgaard 
31. Christian Gydesen 
46. Finn Hammer 
59. Dmitri Fedorov 
 
Leisure Class (29 deltagere): 
12.  Christian Gydesen 
22. Dmitri Fedorov
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Lindtorp Pylon Race 
I slutning af juni og for første gang i Danmark, blev der afholdt et Pylon race på Lindtorp Flyveplads. Racet var en slags 
prøve event for at se om det kunne gøres i Danmark, da det var kendt at der ikke var noget piloter der har fløjet 
baneflyvning før, og derfor var eventen lidt ’learn by doing’. To piloter der aldrig har fløjet med motor før deltog i 
eventen og mellem byger og vindstød fik vi afviklet 3 tasks, paradart, præcisionslanding og touch and go.  

Resultater for Danmarks første Pylon Race er: 

1. John Klostergaard Nielsen med 2032 point 
2. Thomas Fasterholt med 1979 point 
3. Jacob Carstensen med 1785 point 

 

Billede: Præmier fra Just 2 Fly 

Alle tasks handler om piloternes evne til at flyve og ikke nødvendigvis skynde sig igennem banen. DHPU vil gerne udvikle 
denne del af sporten for at give piloterne sponsormuligheder, og for at bringe Danmark ajour med paraglidings 
internationale udvikling. I den forbindelse har DHPU investeret i 5 pyloner, og vil give piloterne muligheder for at prøve 
pylon flyvning. Det er derfor aftalt med Parafun at tre pyloner bliver på Lindtorp Flyveplads hvor jyske og fynske piloter 
kan komme og træne denne slags flyvning. DHPU er i gang med at finde et sted på Sjælland hvor vi kan have pylonerne 
og flyve med motor. Hvis din klub eller du er interesseret i at prøve pylon flyvning kan du kontakte Parafun eller DHPUs 
udviklingskonsulent, pylonerne er transportable og derfor er der flere mugligheder for at få pylonerne ud til forskellige 
steder.  

Tasks eksempeller: 

   

http://www.just2fly.dk/
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Her er highlights fra Danmarks første Pylon Race: 
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SIV Kursus 
Den 3-5. juni indtog piloter fra Parafun, Valhalla og Sverige Guldborgsund for at deltage i Danmarks SIV kursus. 
Kursisterne var meget positive over deres oplevelse og fik meget ud af kurset. Der var hyggelig stemning og et par 
spændende øjeblikke. DHPU håber at flere klubber vil støtte op om initiativet og tage på SIV kursus i Danmark. 

 

Billeder: Bådoptræk på SIV kursus 

Lidt om SIV kurser i Danmark 
Kurser er selvfølgelig tilpasset den enkelte pilot med afsæt i pilotens behov, ønsker og evner. Alle flyvninger bliver filmet 
og senere gennemgået. 
 
Økonomi: 
Kurset koster 2995 og inkluderer 1 prøveoptræk, 4 optræk, instruktør, video, lette forfriskninger mellem flyvningerne. 
(Ekstra optræk kan tilkøbes for 100kr.  pr stk.) 
 
Transport: 
Folk sørger selv for transport til Guldborg. 
Overnatning: 
Vi overnatter på Guldborg Camping 
Medbring selv telt, sovepose og liggeunderlag 
Der er også mulighed for at booke en hytte ved at tage kontakt til Camping på: 51 51 77 87 

Øvelserne: 

SIV light: Øre, Store øre, Aysmmetrisk indklap, B-stall, Front indklap, Spin stop, 360 og Delfin flyvning. 

SIV: Spin, Full stall, Stejlspiral, Autorotaion og Reservskærmskast. 

Acro light: Wingover, Asymmeteric spiral, Sat, Loop og Super stal 

Mere information finders på: https://www.facebook.com/groups/456784931063099/ eller på Sydsjællands PGs 
hjemmeside: www.spgk.dk  

 

https://www.facebook.com/groups/456784931063099/
http://www.spgk.dk/
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En varme kop kaffe og et skulderklap  
Vejret har været dårligt i flere uger, men i dag er vindforholdene perfekt, solen skinner, og det betyder at skolingen 
endelige kan forsætte. Det er tidligt om morgenen, og man kan stadigvæk mærke nattens kulde i luften. Instruktøren ser 
lidt sur ud, igen. Han er stået tidligt op på en lørdag for at køre 45 minutter ud til flyverpladsen. På vejen har han hentet 
nye batterier til radioen, og benzin til optræksspillet. Han er usikker på hvor mange elever der faktisk vil dukke op til 
dagens skoling, han har jo givet en besked over Facebook og flere har synes godt om opslaget, men et kvarter efter 
mødetid er han alene på optrækspladsen. Hans kone har drømt om at nyde dagens god vejret med sin mand, men han 
er klubbens eneste aktive instruktør og han er under meget pres fra eleverne, og var derfor nødt til at afvise hende. 

Historien er ikke sand - men udfordringen er. Hvordan passer vi på vores frivillige? Det er ikke altid nemt at være frivillig, 
men det er endnu mere svært hvis klubmedlemmerne er utaknemlige overfor ens arbejde og man føler sig alene. 
Resultatet kan hurtigt blive negativt for en klub. Vi er alle sammen nødt til at være opmærksomme på vores frivillige, og 
pleje dem således at de ikke føler sig frustrerede og alene. Det behøver ikke være en stor indsats, simple tinge som at 
møde op sammen med en instruktør og at tilbyde kaffe når de har været ud med eleverne i flere timer. Det giver 
anerkendelse for det arbejde de laver, en tak og et skulderklap fra klubben og det kan have en stor betydning for 
klubben og det er enkelt: uden frivillige - ingen forening.  

Selvom det ikke er et stort stykke arbejde, kræver det dog at klubben er opmærksom på at deres frivillige er klubbens 
vigtigste aktiv. Danmarks Idrætsforbund anbefaler, at klubberne opretter en funktion som frivillig-ansvarlig, og at den 
frivillig-ansvarlig er en del af bestyrelsen. Det anbefales at frivillige-ansvarlige er en anden end formanden eller en 
instruktør således at de kan fokusere på plejen af klubbens frivillige. Jeg vil tage det et skridt længere og sige at det også 
kan være en der er ikke er pilot eller del af klubben. Der er mange danskere der gerne vil være frivillige, så hvorfor ikke 
lave et jobopslag og gå målrettet efter en frivillige-ansvarlig i klubbens lokalområde? Ved at have en frivillig-ansvarlig er 
det nemmere for klubben at få flere frivillige, samle frivilligheden i klubben, og det vil gøre det lettere at være frivillig i 
klubben.  

Hvad laver en frivillig-ansvarlig? 
En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar for, at frivilligheden i klubben fungerer, DIF peger på fem områder, som 
den frivillig-ansvarlige kan tag fat på: 

1. Skabe overblik over opgaverne 
Hvilke opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, hvor mange og hvad skal de frivillige kunne? 
 

2. Organisere hverdagen  
Når opgaver i forening er beskrevet og fordelt bliver det nemmere og sjovere at være frivillig. 
 

3. Pleje og anerkende de frivillige 
Anerkendelse i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig meget for mange frivillige.  
 

4. Gøre de frivillige endnu bedre 
Tilbyde de frivillige kurser og uddannelse, eller hjælpe dem med at udvikle nye sider af sig selv gennem 
nye opgaver i klubben 
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5. Finde frivillige 
Måske skal klubben slå de frivillige stillinger op?  

Mere information om Frivillig-ansvarlige og frivilligheden findes på www.frivillighedstjek.dk 

DIF tilbyder online kurser til bestyrelsesmedlemmer og 
gratis værktøj til klubber 
DIF tilbyder online kurser målrettet efter bestyrelsesmedlemmer. Kurser er designet til at hjælpe bestyrelsen med at 
gøre deres arbejde nemmere. Værktøjet gør det nemmere for bestyrelsen at få overblik over deres opgaver. Du kan 
finde ud af mere ved at klikke på følgende link: 

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-klubledere-s-og-s-andre-s-frivillige  

http://www.frivillighedstjek.dk/da/vaerktoejskassen  

 

 

 

Udover det tilbyder DIF en række andre kurser til instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Hvert år kommer der nye 
kurser og muligheder, hvis du har spørgsmål kan du kontakte DHPUs udviklingskonsulent. 

 

 

http://www.frivillighedstjek.dk/
http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-klubledere-s-og-s-andre-s-frivillige
http://www.frivillighedstjek.dk/da/vaerktoejskassen
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DHPUs Kalender  
Aktivitet Start dato/tid Slut dato/tid Sted 
Motorkursus 28. februar 2015, kl 

10:00 
28. februar 2015, kl 
18:00 

Dansk Paramotor-
Center, Herning 

Instruktørseminar/ 
 

Aflyst Aflyst Hotel Pejsegården, 
Brædstrup 

Chefinstruktørseminar 28. februar 2015, 09:30 1. marts 2015, kl 10:00 Hotel Pejsegården, 
Brædstrup 

Repræsentantskabsmøde 28. februar 2015 28. februar 2015 Hotel Pejsegården, 
Brædstrup 

Medlemsundersøgelse 
udsendt 

1.marts 2015 1. april 2015 Elektronisk 

Bassano Fun Cup 
 

30. marts 2015 4. april 2015 Bassano, Italien 

Expo Montegrappa/Trofeo 
Montegrappa 

4. april 2015 5. april 2015 Borso del Grappa 

Flyvning for alle 
 

11. april 2015 12. april 2015 Aarhus 

Idrætslejr: 3- Franske Bjerge 
 

18. maj 2015 20. maj 2015 Haut-Savoie, Frankrig 

Nordisk Mesterskab, 
Hanggliding 

24. maj 2015 30. maj 2015 Fasterholt HG og PG 
Center, Fasterholt 

DM hanggliding 24. maj 2015 30. maj 2015 Fasterholt HG og PG 
Center, Fasterholt 

PPG træf 
 

5. juni 2015 7.juni 2015 Dansk Paramotor-
center, Herning 

SIV kursus 5. juni 2015 7.juni 2015 Guldborghavn, 
Guldborg 

Swoop Challenge 8. juni 2015 13. juni 2015 København 
Pylon Race 26. juni 2015 28. juni 2015 Lindtorp Flyveplads, 

Lindtorp 
Hangcamp 28. juni 2015 04. juli 2015  Tølløse Flyveplads, 

Tølløse 
SIV Kursus 3.juli 2015 5. juli 2015 Guldborghavn, 

Guldborg 
Venølejr 
 

11. juli 2015 18. juli 2015 Venøborg, Venø 

Nordisk Mesterskab, 
Paragliding 

19. juli 2015 25. juli 2015 Gemona, Italien  

DM paragliding 
 

19. juli 2015 25. juli 2015 Gemona, Italien  

Lindtorp Venskabslejr 14. august 2015 16. august 2015 Lindtorp Flyveplads, 
Lindtorp 

Roskilde Airshow 
 

15. august 2015 16. august 2015 Roskilde Lufthavn 

SIV Kursus 28. august 2015 30. august 2015 Guldborghavn, 
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Guldborg 
SIV Kursus 25. september 2015 27. september 2015 Guldborghavn, 

Guldborg 
Luftsport 15 Messe 31. oktober 2015 1. november 2015 Messecenter 

Vesthimmerland 
Unionsseminar (og budget 
mødet) 
 

29. november 2015, kl 
09:00 

29. november 2015 Hotel Pejsegården, 
Brædstrup 

Nordic Meeting 
 

7. november 2015 8. november 2015 Idrættens Hus, 
Brøndby 

Indbetaling af 2016 
kontingent, for at flyve 
1.1.16 
 

- 15. december 2015 Elektronisk 

 

 

Dine ord: 
ALLE DHPU medlemmer er meget velkomne til at komme med stof til nyhedsbrevet, eller forslag til unionens arbejde - 
det skal bare sendes til udviklingskonsulentens mail adresse: udviklingskonsulent@dhpu.dk.  

mailto:udviklingskonsulent@dhpu.dk

