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Konkurrencenyt 

Paragliding NM 2017 i Slovenien

15 danske piloter var tilmeldt de Nordiske Mesterskaber i 
paragliding der foregik i Tolmin, Slovenien. Det er det største 
antal danske deltagere i mange år og næsten alle af de 124 
deltagere kom fra de nordiske lande – hvilket er sjældent. Fun 
Cup i Bassano har været fast på programmet for mange af de 
danske piloter i årrevis, men nu var det ”Real Cup”. Der blev lagt 
målsætninger for hver pilot for den samlede konkurrence som 
hver dag blev justeret ud fra hvordan det så gik. Det var 
spændende og givtigt at have mere fokus på hvad den enkelte 
pilot ville med dagens flyvning og der var et godt samarbejde 
piloterne i mellem. 

Vi fløj 4 virkeligt gode task hvor der var mulighed for at prøve 
vores mål af. Det var tydeligt at der var et højere niveau blandt 
deltagerne end vi plejer og derfor viser resultaterne måske 
heller ikke helt den progression vi så ved de danske piloter. 2 
helt nye piloter i konkurrencesammenhæng, Damian og HP, fløj 
godt, havde en tydelig progression gennem konkurrencen og fik 
mere blod på tanden til mere konkurrenceflyvning. Fedt! De 
”gamle” piloter har alle fået mere fart på og hang godt med og 
ikke mindst – havde det sjovt. Næste gang skal vi se om vi kan få 
lidt flere i mål hver dag.

Thomas præsterede igen fremragende og kom samlet ind på en 
5. plads og dermed også Dansk Mester igen. Flot! Scott blev nr. 
2 til DM og 35 samlet, Mads nr. 3 til DM, nr. 43 samlet og nr. 5 i 
Sportsklassen. Resultater kan ses her: 
http://flyevent.org/events/Nordic2017/results/
NM i år var super god flyvning, fokus på personlige mål og ikke 
mindst masser af godt samvær med alle de andre nordiske 
piloter samt os danske piloter imellem. Håber endnu flere 
tilmelder sig næste år – det er sjovt og lærerigt…

DM podiet: Thomas nr.1, Scott nr.2, Mads nr.3 NM podiet: Ronny Helgesen nr. 1, Rolf Dale nr. 2, 
Erik Rehnfeldt nr. 3.
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FLYSIKnyt

Vi fører ikke statistik over hvor mange flyvetimer, der bliver fløjet, og det er derfor uafklaret, om det 
lave antal rapporter i år afspejler et lavt aktivitetsniveau, et højere flyvesikkerhedsniveau eller en 
formindsket lyst til at rapportere hændelser og tildragelser. I hvert fald er en rapport din hjælp til dine 
flyvekammerater, så de kan lære af dine erfaringer!
Status pr. 01 SEP 2017: Der blev slet ikke rapporteret hændelser i årets første fem måneder. Siden da er 
der frem til 01 SEP 2017 år rapporteret 5 hændelser PG: 4, HG: 1. (01 SEP 2016: 16). Tre af hændelserne 
er sket under uddannelsesflyvning, én ved skræntflyvning og én i bjergene.
Tak til jer, der har rapporteret! Hændelsesrapporterne fra tidligere år kan - i anonymiseret form - læses 
på DHPUs hjemmeside under fanen “Sikkerhedsinfo”.

Husk på, at du altid kan kontakte din klubs FLYSIK-koordinator eller undertegnede, hvis du har flysik-
relevante spørgsmål eller input.

Med venlig hilsen

Michael Hasselgaard

Sikkerhedschef
Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU)

Materielnyt
Klasse P

Klasse P er kommet langt, lige nu har vi mere end 350 timer i luften, og lidt over 600 starter med trik. 

TBST har fået en halvårlig rapport her i August og tilbagemeldingen fra TBST er meget positiv. 

Af de krav, som vi har fået i forbindelse med dispensationen til at flyve trike, har vi allerede opfyldt 

mange. Vi mangler en lydtest af de motorer vi bruger. Vi har fået kontakt med en fra DULFU, som vil 

stille op med måleudstyr, så vi kan få det klaret også.

Jeg forventer at vi får klaret lydprøverne til Motor-træf på Lindtorp flyveplads fra den 15. til den 17. 

september. Jeg håber at rigtig mange motorflyvere vil deltage, hvis vejret arter sig. Hvis ikke vejret er 

med os, finder vi en anden weekend til testene.

Bo Gamba har lavet et godt arbejde med diverse dokumenter, så er jeg sikker på, at vi når i mål og får 

lov til at flyve trike under BL9-5 i DHPU regi.

Den dispensation, som vi flyver under nu, giver mulighed for 15 deltager. Vi er pt. 7 deltagere med trike. 

Hvis der er andre, der har lyst til at deltage med trike, er der mulighed for det. Kravet er minimum 25 

fodstarter med motor. Send en mail til matrielchef@dhpu.dk hvor du angiver motortype, skærm og 

trike model, så vil jeg sørge for tilmelding hos TBST. Jo flere vi er, jo mere erfaring kan vi få.

Med Venlig Hilsen Tim Møller

mailto:matrielchef@dhpu.dk


Ud af alle de fede oplevelser, Allan har fået gennem 
projektet, er det de mennesker han møder undervejs, 
der begejstrer ham mest. Undervejs overnatter Allan 
hos forskellige mennesker hvor han oplever en særlig 
dansk gæstfrihed hvor han kan dele sin passion og 
sport med andre. Du kan følge med Den Flyvende 
Vagabond på Allans Facebook gruppe: Den Flyvende 
Vagabond.

Motornyt

Er du bekendt med BL 7-15?

BL 7-15 udgave 2, 28 april 2017 er de nye 

bestemmelser om flyvning over særligt 

støjfølsomme naturområder i Danmark og trådte 

i kraft den 1. juli 2017. BL 7-15 gælder for luftfart 

med motoriserede luftfartøjer med motoren i 

drift inden for de pågældende områder i 

Danmark. Du kan læse BL og i hvilke områder den 

gælder her: BL 7-15 

Inspiration

Måske har du hørt at Allan Rønn fra Parafun er i gang 

med et spændende projekt – ’Den Flyvende 

Vagabond’. Allans mål med projektet er at flyve 

Danmark rundt med en paramotor. På trods af 2017s 

ustabile sommervejr, har Allan fået fløjet mange 

kilometer. Projektet har resulteret i flere 

sponsoraftaler og en del opmærksomhed fra 

medierne. Indtil videre har Allan fokuseret sin 

flyvning i Jylland og vil gerne fortsætte som ’Den 

Flyvende Vagabond’ indtil han har fløjet hele 

Danmark rundt. 

https://www.facebook.com/groups/418821148469353/
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love og bestemmelser/Bestemmelser for Civil Luftfart (BL)/BL 07-serien/BL 7-15 2. udgave.pdf


Ny teoriprøve er på vej

DHPU er i gang med at opdatere den elektroniske teoriprøve for trin 2 og 3. Prøven bliver ajourført 
med den ny teorihåndbog og vil understøtte teoriuddannelsen i klubberne. Vi arbejder på at have de 
nye prøver klar allerede i slutningen af året. 

Udviklingsnyt
DHPUs Strategi 2018-2021

DHPU er nået ind i den sidste fase af strategisamarbejdet med DIF, og  strategien vil blive endeligt 
fastlagt til DIFs budgetmøde i oktober. P.t. vil DHPU få 50.000, kr. mere i støtte om året end vi få i dag. 

DHPUs strategi gælder fra 2018 og indeholder tre strategiske spor som definerer hvordan hele unionen 
skal arbejde med udvikling over en fire års periode. Hele DHPUs strategi har medlemsvækst som 
hovedformål. DHPU har valgt at fokusere på vækst på baggrund af medlemsundersøgelsen fra 2015, 
forbundsanalyse fra DIF og på baggrund af klubbesøg. Medlemsvækst vil understøtte både klubberne 
og udviklingen af hanggliding og paragliding i Danmark. De tre strategiske spor er:

• Rekruttering og Fastholdelse
• Klubber og Organisation 
• Faciliteter og Natur

DHPUs bestyrelse har brugt meget tid på at udarbejde en strategi der vil hjælpe klubberne til at få 
mere flyvning og ser frem til et lærerigt og spændende samarbejde med klubberne når den nye strategi 
træder i kraft. 

Ny Klasse 1 uddannelse på vej

DHPU er i gang med at udarbejde en ny uddannelse for klasse 1 instruktører. Uddannelsen vil benytte 
den ny e-læringsplatform samt workshops. Tilmelding til den ny klasse 1 instruktøruddannelse åbner 1. 
september 2018. 



Nyt tilbud til klubberne
Efter en kort prøveperiode med PG-Tølløse vil DHPU 
nu tilbyde alle klubber mulighed for at opkræve 
skolingsgebyr igennem PiA. Idéen er, at det vil være 
nemmere for eleverne at betale alt (skolingsgebyr, 
klubmedlemskab, og DHPU kontingent) på én gang 
igennem PiA. Hvis din klub ønsker at opkræve 
skolingsgebyr gennem PiA-systemet, kan du 
kontakte DHPUs sekretariat. 

Nyt Flyvebevis på vej

DHPU er i gang med at opdatere vores flyvebevis 
således at alle tillægsbeviser er med. Vi håber at 
have dem klar til 2018. De vil komme til at se sådan 
ud:

Opdatering af DHPUs Driftshåndbog
DHPU er i gang med at opdatere unionens driftshåndbog. Det er et 
meget omfattende projekt der inkluderer DHPUs chefgruppe, 
bestyrelsen og udviklingskonsulenten. Vi kan endnu ikke komme med 
en dato for hvornår den vil være klar, men vi håber på at have et 
udkast klar til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen ultimo 2017. 



Indkaldelse til Klubleder Kongres

Vedr. Klubleder Kongres 2017
Som tidligere varslet, inviterer Dansk Hanggliding og Paragliding Union formænd og 
næstformænd fra vores tilknyttede klubber til Klubleder Kongres på SAS Radisson i Odense.

lørdag d. 25. november kl. 12.00

Formålet med Klubleder Kongressen er, at orientere klubberne omkring den kommende 5-års 
plan som igangsættes allerede i januar 2018 og løber indtil 2023. Økonomien er blevet 
forhandlet færdig, og bestyrelsen kan derfor nu fuldt ud fortælle om hvilke konkrete initiativer vi 
ønsker at iværksætte, vores målsætninger samt hvorledes økonomien bakker op omkring dette –
det har været et stort arbejde, og vi glæder os til at dele det hele med jer.

På dagen vil følgende emner blive berørt
- Fælles frokost 
- DHPUs strategi og målsætninger
- Vores økonomi
- Hvad kan DHPU tilbyde Jer?
- Klubstruktur – nye muligheder.
- Samarbejde mellem klub og forbund

Bestyrelsen ønsker en åben og positiv dialog om alle dagens emner, og derfor er der indlagt 
muligheder for diskussion mellem hvert emne, således at alle får mulighed for at kommentere.
Efter dagens møder vil bestyrelsen gerne inviterer på en hyggelig aften hvor der ligeledes ligges 
op til, at man i en afslappet atmosfære kan få sig en samtale med et bestyrelsesmedlem omkring 
mere konkrete emner som rører sig i din klub – det kan være alt fra økonomi til hvordan I kan få 
mere ud af vores samarbejde. Skulle I ønske, en uformel samtale med et bestyrelsesmedlem, må 
dette gerne meddeles vores sekretariat således, at vi sætte tid af til dette.

Tilmelding til kongressen er påkrævet senest d. 10. november 2017. Overnatning kan tilkøbes for 
995,- (dobbeltværelse) og 795,- (enkeltværelse) og sker gennem direkte kontakt til hotellet, 
nævn blot, at du deltager i et DHPU arrangement.

Skulle din klub have et ekstraordinært ønske om, at flere end 2 fra bestyrelsen deltager på 
kongressen, kander rettes henvendelse til vores sekretariat.

OBS. Søndag d. 26. november kl. 13.00 afholdes der budgetmøde samme sted, og der er således 
en oplagt mulighed for, at få indflydelse på budgettet for 2018.

På vegne af Dansk Hanggliding og Paragliding Union
_______________
Michael Olesen
Bestyrelsesformand



Indkaldelse til budgetmøde 2017.
Der afholdes budgetmøde søndag d. 26. november 2017 kl. 13.00
Mødet afholdes i Odense.

Adressen:
SAS Radisson i Odense

Forslag til budgettet som ønskes behandlet på mødet skal tilgå bestyrelsen senest d. 25. 
oktober 2017
Forslag og tilmelding sendes til sekretariatet (dhpu@dhpu.dk).

OBS! Tilmelding påkrævet!!

Bestilling af flyvebeviser til 2018

Hvis man ønsker at modtage sit 2018 flyvebevis den første januar skal du 
betale klubkontingent og DHPU’s kontingent senest den 11. december 
2017. 

Husk, for at  kunne bestille et nyt flyvebevis for 2018 skal du have for din 
ratinger fornyet af din Chefinstruktør. Hvis du har spørgsmål vedr. 
fornyelse af dit flyvebevis kontakt venligst din chefinstruktør. 

Datoer for Instruktøruddannelser og Seminar 2018

Klasse 2 uddannelse:

Deadline for tilmelding (uddannelse og seminar): 24. november 2017
E-læring åben: 20. december 2017
Deadline for at bestå e-læring: 28. januar 2018
Workshop klasse 2: 3. februar 2018

Instruktørseminar: 4. februar 2018

Klasse 1 uddannelse:

Tilmelding: 1. september 2018
E-læring åben: 21. september 2018
Deadline: 26. oktober 2018
Workshop klasse 1: 3. november 2018

mailto:dhpu@dhpu.dk


Jf. §7:  Afgørelser truffet af udvalget skal offentliggøres i unionens blad, efter at sagens 
parter er underrettet. Afgørelse har været anket til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, 
som har stadfæstes bestyrelsens afgørelse og afvist at behandle sagen yderligere. DHPU 
har valgt at anonymisere afgørelsen.   

Afgørelsen fra Amatør- og Ordensudvalget


