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TAK 

TUSIND 

Tusind tak til alle vores medlemmer der har bidraget til DHPUs opgaver i 2016, 
det er jer der gør flyvning sjovere for os alle sammen.  

DHPU er en organisation der består af personer der kommer fra klubberne. Disse 
medlemmer udgør DHPU og arbejder hårdt med Trafik og Byggestyrelsen, lobby-
arbejde, administrative opgaver, planlægning og afvikling af konkurrencer, PR 
arbejde og meget mere. Deres kollektive bidrag skubber sporten frem i Danmark 

og gør vores alles flyvning lidt sjovere og lidt nemmere, 
og for det vil DHPU på vegne af alle medlemmer gerne 
sige tusind tak. 

 
DHPU  

og den ny økonomisk 
strutkur 

DIF har indgået samarbejde med DGI og er kommet med en ny og 
ambitiøs vision som hedder 25-50-75. DIF og DGI’s fælles vision 
for Danmark er, at 75 % af befolkningen er idrætsaktive i 2025, og 
at 50 % af befolkningen er medlem af en idrætsforening. Kort sagt 
skal 600.000 flere danskere være idrætsaktive i 2025, heraf skal 
325.000 være medlem af en idrætsforening. Denne vision 
medfører et nyt politisk program og en ny økonomisk 
støttestruktur der påvirker dansk idræt og herunder DHPU og 
jeres klub. Men hvad betyder det for DHPU? 

Den måde vi får støtte fra DIF har ændret sig – den gamle fordelingsnøgle er væk. I stedet for skal DHPU 
indgå en strategisk samarbejdsaftale med DIF. Den ny støttestruktur betyder at DIF bedre kan 
understøtte DHPU’s strategi og udvikling ved at give DHPU mulighed for at målrette pengene efter vores 
behov og skabe reel udvikling der gør gavn for vores sport. Når der tales om samarbejde, betyder det 
også at DHPU skal være med til at understøtte DIF og DGI’s vision 25-50-75. Det er en god nyhed for de 
76 % af DHPU’s medlemmer* der mener at deres klub godt kunne bruge flere medlemmer, ikke mindst 
fordi det giver DHPU mulighed for at arbejde målrettet på at understøtte klubbernes rekrutterings- og 
fastholdelsesprocesser. 

Efter en strategiweekend i april, en masse hårdt arbejde og flere møder med DIF har DHPUs bestyrelse 
valgt at arbejde med tre strategiske områder der vil forstærke vores organisation og muligheder for 
flyvning: 
 
• Rekruttering og Fastholdelse 
• Klub og Organisation 
• Faciliteter og Natur 
 
DHPU er i start-fasen af det strategiske samarbejde og vil have en endelig strategiaftale på plads i 
slutningen af 2017, hvorefter den nye strategi træder i kraft januar 2018. Hvad betyder det for din klub? 

DHPU mener at vi kan få mere flyvning for pengene og det kan kun ske igennem samarbejde med 
klubberne. Derfor vil der være fokus på klubbernes kerneprodukt (flyvning) og deres bæredygtighed, 
forstået som samspillet mellem antal medlemmer, økonomi, faciliteter og instruktører/ledelse og 
hvordan dette samspil påvirker klubbens produkt (flyvning). Vi vil gerne have at alle medlemmer har de 
samme progressions- og uddannelsesmuligheder uanset hvilken klub de hører til, og det vil betyde mere 
samarbejde på tværs af klubberne, og i sidste ende vil DHPU gerne se flere  piloter bruge mere tid i 
luften.  

*DHPU’s 2015 medlemsundersøgelse 



DHPU har indgået en aftale med DIF for at være med i Idrættens E-lærings platform. Det 
betyder at det vil blive nemmere for piloter at tage DHPU og DIF kurser da disse vil være 
helt eller delvist online. Disse kurser vil hjælpe chefinstruktørerne med deres 
administrative opgaver og standardisere DHPU’s uddannelsessystem. DHPU har allerede 
udarbejdet et tandemkursus og er i gang med et instruktørkursus, vi forventer at e-
læringsplatformen vil være ”live” primo 2017, hvor vi vil offentliggøre de første kurser.  
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DHPU blev igen godkendt som grønt forbund 

Ny elevbog for 
paragliding 
 
Paragliding har få en ny 
elevhåndbog. Den 216 
siders bog er en markant 
opgradering af det gamle 
materiale og bringer 
teorien ajour med 
paraglidings udvikling og 
flyvning i Danmark. 
Piloter der ikke er elever 
kan købe bogen gennem 
deres klubadministrator.   

 
I 2016 er DHPU blev optaget af 
Friluftsrådet. Som en medlems-
organisation har vi nu mulighed for at 
deltage i Friluftsrådets kampagner og i 
2016 deltog DHPU i Flink af Natur 
kampagnen der handler om ikke at 
efterlade affald i naturen. Som de 
flinke piloter vi allesammen er, vil vi 
gøre alt vi kan for at ikke efterlade 
affald på de skrænter vi flyver på. 

DHPU har en ny 
samarbejdspartner  

Oplev mere, brug naturen  
 
I 2017-18 vil DHPU være med i Oplev mere, brug naturen kampagnen som 
har til formål at styrke jeres og den danske befolknings muligheder for at 
dyrke et aktivt friluftsliv og udnytte de eksisterende rammer for færdsel 
og ophold i naturen. Når vi bevæger os ud i naturen og måske ender med 
at lande på privat jord kan det være en fordel at kende sine rettigheder - 
du kan læse mere om kampagnen på: 
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/oplev-mere-brug-naturen.aspx   
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DHPU’s Indmeldelsesblanketter 
og Tandemerklæringer 

Tandemerklæring 
DHPU har opdateret deres tandemerklæring i 
2014, for at beskytte tandempiloter bedre hvis 
en ulykke ender i en sag. Tandemerklæringen 
ser sådan ud: 

Indmeldelsesblanket 
 
I 2016 har DHPU opdateret deres 
indmeldelsesblanket for at bringe 
den ajour med DHPUs nuværende 
forsikringsaftale. Der blev også 
tilføjet en ekstra side med 
klubdetaljer som klubben kan give 
videre til eleverne.  

Klasse P 
 
Klasse P (paratrike) forsøgsordningen har nu kørt i 2 år og 
den endelige rapport er afleveret. Vi havde håbet på at 
ordningen nu ville blive gjort permanent. Desværre var 
Trafik og Byggestyrelsen? (TBST) ikke enig og har i stedet 
valgt at forlænge forsøgsperioden med yderligere 2 år. Det 
er en beslutning der er blevet modtaget med blandede 
følelser blandt de deltagende piloter. Vi er derfor i gang 
med at finde ud af hvordan vi i DHPU samlet skal forholde 
os til det blandt piloter, chefer og bestyrelse. 

Sikkerheden – husk, indberetning af ’close calls’ kan hjælpe 
med at øge sikkerheden 

Det er meget positiv at vi har igen i år modtaget en række 
henvendelser hvor piloter er kommet til skade. Det er meget 
positivt at uheld bliver indberettet og det hjælper os alle med at 
lære af hinanden og være mere bevidst om sikkerheden. Men, hvad 
med de farlige situationer der endte godt? De kan også være med til 
at gøre os mere sikkerhedsbevidste omkring vores flyvning og 
procedurer. Husk at indberette de gange du er blevet blæst bagover, 
har mistet kontrol, eller ved en fejl endte i en situation der kunne 
være endt dårligt.  
 
Det er gennem samarbejde at vi kan øge sikkerheden i vores sport. 



Konkurrencer 2016 

2016 har været et travlt og spændende år for konkurrencer med returen af DM i Skrænt og dansk 
deltagelse i EM i Krushevo i Makedonien og 2nd World Acro Paragliding Championships i Annecy. 
Udover det har der været DM i Hanggliding i Fasterholt Denmark, NM og DM i XC Paragliding i St. Jean 
Monclar, og Funcup i Annecy DHPU vil gerne takke alle de piloter der har brugt deres tid på at arrangere 
og gøre disse konkurrencemuligheder til virkelighed. Desværre besluttede vejrguderne at vi ikke skulle 
afholde en PPG konkurrence i 2016, vi håber at den kan genindføres i 2017. 

Hanggliding  
2016 bød på et godt DM for 
hangglidere med 5 flyvedage 
ud af 7 mulige. Den sidste 
dag blev sluttet af med en 54 
km trekant, hvor vinderen af 
dagen endnu ikke var 
påbegyndt opgaven inden de 
første var kommet i mål. 

Paragliding  

Efter 8 års pause, indtog 
paragliding piloter igen 
Samsø for at afvikle DM i 
skrænt. Eventen var en 
stor succes og alle 
deltagere fik testet deres 
flyveevne, her er top tre 
skrænt piloter for 2016: 

DM  i Skrænt 

1. Søren Henriksen  9305 point 
2. Bo Wienberg  9117 point 
3. Preben Iversen  8955 point 



Konkurrencer 2016 

Påsken faldt meget tidligt i år og efter en 
afstemning på FB blev det besluttet at 
flytte arrangementet til Annecy i uge 18 
for at undgå sne på bjerget. Vi blev dog 
lidt overrasket over at snegrænsen lå 100 
meter over søen de første dage. Det blev 
dog til en enkelt flot og kold træningsdag 
til dem der var klar lørdag formiddag. 
 
Vanen tro fik vi øvet alt omkring XC og 
konkurrenceflyvning for de 25 piloter der 
havde tilmeldt sig, ikke mindst med 
spændende oplæg fra Mads Syndergaard 
og Erik Rehnfeldt. Sidstnævnte 
gennemførte RedBull X-Alps – 
imponerende fortælling. 

Fun Cup 2016 i Annecy 

 
 
Det gode vejr kom og nu var der forår i luften. Vi fløj 
3 meget forskellige tasks i streg der ledte, selv 
erfarne Annecy piloter, nogle steder hen de ikke 
havde været før. Der var masser af læring, store øjne 
og brede smil. Det var også svært at bevare 
pessimismen, for det var vanvittigt flot med skybase 
op til 3500m og kraftige bobler - Big Air! Som vanligt 
i Fun Cup havde vi et handicap system med 
forskellige radius på turnpoints – det kunne dog ikke 
holde Thomas Juel Christensen fra at tage den 
samlede sejr for næsen af Erik Johansen. Erik var 
den eneste der kom i mål på den sidste lange task, 
men flere af os havde ræset os i jorden, hvilket 
gjorde at tasken ikke gav ret mange point. Mads 
Syndergaard blev nummer 3. Mange piloter fik som 
førnævnt nogle virkelig gode oplevelser og vi må lige 
nævne Anders Ostenfeldt som fløj rigtig godt – vi 
forventer at han giver den endnu mere gas næste 
gang. Den gode støtte fra DHPU satte prikken over 
i’et for en fed uge med inspirerende forårsflyvning. 
Næste år flyver Erik forresten Race klassen! 
 
Og selvfølgelig er Fun Cup teamet klar igen næste år 
i påsken… 



Konkurrencer 2016 

Nordisk Mesterskab og 
DM i St Jean Monclar 

Fantastisk og til tider friskt flyvested. Måske ikke det ideelle valg for et NM med piloter af varierende 
erfaring og kunnen, men det skulle nu ikke forhindre os i at få nogle super flyveoplevelser. Det var flotte 
bjerge og kraftige bobler samt endnu engang en Thomas Juel Christensen der ikke var til at styre. En 
blanding af lidt drillende vejr og en lidt forsigtig Meet Director gjorde, at vi kun fik 3 gældende task. 
Flyvningen var helt fantastisk og til tider ret udfordrende. Det resulterede i at nogle måtte ned at bide i 
trækronerne i løbet af ugen – heldigvis ikke for alvorligt. 
 
Thomas lagde sig i spidsen fra første task og der blev han. Det var en fornøjelse at se at ham tage sine egne 
ruter og ikke blot hænge sammen med de andre. Virkelig flot flyvning! Vi andre havde det super skægt og 
halsede efter det bedste vi kunne. 
 
Fedt sted, brede smil samt hyggeligt samvær med alle de nordiske piloter og ganske udmærket resultat for 
de 10 danskere der var med. 
 
Resultater for Nordiske Mesterskaber: Thomas Juel Christensen vandt Over All og i det Nordiske 
Mesterskab, Mads Crandal blev nummer 14 og bedste 3 liner i Norden, Mads Syndergaard blev nr. 2 i Sports 
klassen i Norden.  

Resultaterne betyder følgende placering i 2016 DM i 
paragliding- XC:  
 
1. Thomas Juel Christensen 
2. Mads Crandal 
3. Mads Syndergaard 

Næste år håber vi at der er flere 
danskere der kan være med – 
man skal være klar ved tasterne 
og få tilmeldt sig så snart det kan 
lade sig gøre, hvis man vil sikre sig 
en plads til Nordic Open. 



Konkurrencer 2016 

EM i Paragliding 
 
Thomas Juel Christensen var eneste dansker til EM i Krushevo 
i Makedonien i august måned, hvor der blev fløjet 9 tasks. 
Flyvningen var meget konservativ og det er ikke lige Thomas’ 
stil. Resultatet blev derefter. Nr. 91 blev han, dog stadig med 
nogle gode ryk, som bare ikke er så nemme at følge til dørs, 
når resten af feltet ikke tager chancer. Måske lige undtagen 
den velfortjente Europamester, Honorin Hamard der til tider 
valgte egne ruter og fik det til at lykkes. 
 
Vi glæder os allerede til 2017! 

WPAC og NM i Acro (Vertigo Voss) 
 
Dennis Wolther fra Sydsjællands Paragliding Klub 
har repræsenteret Danmark i to acro konkurrencer 
i 2016. NM i Norge (Vertigo Voss) hvor han fik en 
4. plads og 2nd World Acro Paragliding 
Championships i Annecy hvor han konkurrerede 
mod verdens bedste acro piloter inklusiv blandt 
andre Tim Alongi, Horacio Llorens, Felix og Raul 
Rodriguez, Theo De blic, og Francois Ragolski, for 
bare at nævne nogle få. Efter seks dages benhård 
konkurrence endte Dennis med en 30. plads, som 
han håber på at forbedre til næste år. 



Indkaldelse til budgetmøde 2016. 
Der afholdes budgetmøde søndag d. 27. november 2016 kl. 13.00 
Mødet afholdes på SAS Radisson Blu HC. Andersen i Odense 
  
Adresse: 
Claus Bergs Gade 7 
5000 Odense C 
  
Forslag til budgettet som ønskes behandlet på mødet skal tilgå bestyrelsen senest d. 30. 
oktober 2016 
Forslag og tilmelding sendes til sekretariatet (dhpu@dhpu.dk).Denne email adresse bliver 
beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
 
OBS! Tilmelding påkrævet!! 

Bestilling af rating kort til 2017 
 
Hvis man ønsker at modtage sit rating kort den 
første januar skal du betale klubkontingent og 
DHPU’s kontingent senest den 16. december 
2016.  

 

PPG uddannelse og Kraftcenter i Struer 
 

DHPU har fortsat samarbejdet med Struer Kommune i 
2016 og vil gerne arbejde mod et DM i PPG i 2022. Det 
lyder langt ude i fremtiden - men det er det ikke. I første 
omgang arbejder DHPU for at gøre adgang til PPG flyvning 
mere sikker og nemmere. I dag arbejder vi på en række 
tiltag inklusiv muligheden for en PPG uddannelse der kan 
give PP2 piloter adgang til PPG og en PPG kravlegård på 
Lindtorp flyveplads hvor alle piloter kan få en formel 
introduktion til PPG. Der er samlet en arbejdsgruppe 
under uddannelseschefen der undersøger mulighederne.  
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