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Afslutningen på en æra: Birger Strandqvist stopper i DHPUs bestyrelse 
efter 19 år

For 19 år har Birger Strandqvist været en del af DHPUs bestyrelsen, i 2017 valgt han at stoppe i 
bestyrelsen for at fokusere sin tid på sin klub. DHPU vil gerne sige tak til Birger for sine tid og arbejde over 
de sidste 19 år.  Kenneth Dyrlund fra Valhalla blev valgt ind til bestyrelsen. I stedet for at jeg fortælle om 
Birgers tid i bestyrelsen har jeg bedt Birger at selv skrive lidt om hans 19 år i DHPUs bestyrelsen.

En hilsen fra Birger og en union i stadig 
forandring.

Her er lige et par ord om den periode 
på 19 år i DHPU, hvor jeg har været tilknyttet 
unionsbestyrelsen.

Der kunne være mange ting at komme 
ind på i et forløb på så mange år, men det kan 
også blive for omfattende. Så jeg vil blot skrive 
lidt om de store linjer.

Da jeg startede var unionen drevet af 
nogle meget positivt følelsesmæssigt 
engagerede mennesker, som brugte rigtig 
meget tid på deres felter. Opgaverne var ikke 
bredt ud på så mange, som det er i dag, men 
det kørte ret fint i en periode, hvor der var 
gode støttepenge fra både DIF og til dels Team 
Danmark for en tid. I dag er der stadig et højt 
følelsesmæssigt engagement, lidt flere om 
opgaverne - men ikke helt nok endnu, men 
hvad væsentligt er, så har vi nu for tiden en fin 
gruppe af erfarne og dygtige folk inden for de 
felter, som er vigtige for netop vores sport og 

med yderligere erfaring og viden med f.eks. 
økonomi.

Da jeg kom ind i bestyrelsen, var det 
unions-sekretæren, der havde styr på 
økonomien. Det var vi alle ret glade for på det 
tidspunkt, men det viste sig på sigt at være 
smartere, at ”vi selv” kom ind i sagerne. De 
sidste flere år har vi haft meget dygtige 
formænd med særlige evner inden for økonomi 
og hvis ikke nogen har opdaget det, så har det 
været en super stor fordel for unionen. Jeg 
forstår godt at medlemmerne kan have svært 
ved at følge de ting, der sker omkring 
betingelserne for vores støttepenge, da det i 
flere år og frem til og med lige nu skifter ret 
ofte. Og den ”historie” jeg gerne vil fortælle 
her er, at det netop har været ved hjælp fra 
nogle af vores økonomi-stærke formænd at vi 
har kunnet se tingene komme og hurtigt 
tilpasse os de ændrede forhold. I stedet for at 
surmule og bide negle, så har vi de sidste flere 
år arbejdet med at få os placeret i DIF på en 
måde, så vi har fået mindst lige så meget 
støtte, som alle de andre specialforbund - pr 
medlem, selvfølgelig. (fortsætter næste side)



Hvor meget ved du om DHPUs forskellige flyvebeviser?
(svar på sidste side)

1. Hvad er gyldighedsperioden på et ordinært flyvebevis (SAFEPRO/PARAPRO trin 1-
5)?

2. Skal man have et bevis for at være hjælpeinstruktør?

3. Hvad er minimumsalderen for at kunne opnå et VFR bevis?

4. Har DHPU et SIV bevis?

5. Hvad er gyldighedsperioden på hjælpemotorbevis?

6. Hvem må forny et optræksbevis?

7. Hvordan fornyer man sit ordinære flyvebevis (SAFEPRO/PARAPRO trin 1-5)?

8. Hvem kan forny et instruktørbevis?

9. Er fornyelseskravet for hjælpemotorbevis det samme som for optræksbevis?

10. Er fornyelseskravet for klasse 1 instruktør det samme som for klasse 2 instruktør?

Et af redskaberne til dette har været at 
benytte os af konsulenter fra DIF. Vi hører fra 
medlemmer at unionen bruger mange penge 
på konsulentlønninger. Jeg vil kalde det at vi 
omsætter mange penge. For disse lønkroner 
indgår i et mere eller mindre komplekst 
system, hvor en god del af de lønkroner 
kommer tilbage til os, som støttekroner. Der 
har været forskellige systemer og hver gang et 
nyt bliver annonceret, så har vi afdækket de 
evt. ændringer, som vores union skulle 
foretage for at være med fremover. Og det 
har vi indtil nu haft stor succes med. Til tider i 
en grad, der har forbavset kolleger i andre 
forbund.

Disse ordninger - uanset deres 
betegnelser, er alle ret komplicerede og har 
krævet at vi har skulle tænke os meget 
grundigt om og at vi har været nød til at have 
sparring fra andre forbund. Vi har søgt 
maksimal indflydelse på forskellig vis og vi har 
haft succes med det. Nu vil det snart vise sig 
om vi også - som forventet, for en god plads i 
det sidste nye system, som er ved at træde i 

kraft netop nu. Mit bud er at det vil blive 
endnu en succes. At der skal implementeres 
nye systemer i et væk er ikke kun et DIF-
fænomen, men en udvikling, der er sket 
næsten overalt i både offentlige og private 
virksomheder. Så det er udelukkende op til os 
det rammer, at være på dupperne hele tiden.

Som antydet ovenfor, så har vi nydt 
stor glæde af at finde folk, der både har 
engagement og gode relevante kompetencer. 
I vores sport er der mange intelligente og 
kvikke personer og det profiterer vi alle af. Så 
her fra skal lyde en tak til jer!
I den samlede proces jeg har beskrevet 
brudstykker af ovenfor har jeg selv måtte 
sluge nogle kameler et par gange. Jeg har 
undervejs ændret opfattelse af både instanser 
og personer - ikke radikalt, det ville nok have 
været nemmere, men blot nuanceret, med 
dilemmaer strittende i flere retninger. Så det 
er ikke kun unionen, der har udviklet sig - det 
har jeg også.  Og det er jo meningen med 
livet! På gensyn i luften!

Birger Strandqvist, XC-Sjælland.



DHPU vil forbedre kommunikation

DHPU er i gang med en stor udvikling og 
med udvikling kommer der ændringer, som man 
allerede kan mærke i klubberne. Disse 
ændringer påvirker både klubber og individuelle 
piloter direkte og DHPU har ikke været god nok 
til at kommunikere ændringerne ud til 
klubberne. Resultatet er en masse rygter og 
forkert information som bliver formidlet på 
diverse sociale medier og mellem klubberne, 
hvilket har skabt misforståelser blandt piloter og 
klubberne. 

DHPU vil forbedre kommunikationen og 
er derfor begyndt på at udarbejde en 
kommunikationsstrategi, men husk dog venligst 
på at DHPUs bestyrelse og chefer er almindelige 
klub-piloter der bruger deres fritid på at 
varetage vores fælles interesser - flyvning. I den 
forbindelse har bestyrelsen og chefer et hav af 
opgaver som de skal bruge deres begrænsede 
fritid på, hvilket betyder at de er nødt til at 
prioritere opgaverne. Derfor er tålmodighed 
vigtigt når vi taler om kommunikation og 
gennemførelse af kommunikationsstrategien. 

Men du kan selv undgå rygter og 
misforståelser og hjælpe med at sikre at 
informationen bliver forstået korrekt. Når du 
hører eller læser noget som lyder som en 
ændring eller som handler om reglerne, bør du: 
Være opmærksom på hvor informationen 
kommer fra – er det fra DHPU (bestyrelsen, 
chefgruppe, sekretariatet, udviklingskonsulent) 
eller et andet sted f.eks. noget nogen har læst i 
en debat på Facebook? 
Hvem formidler informationen – en instruktør 

der har været igennem DHPUs
instruktøruddannelse eller en anden f.eks. en 
pilot som var instruktør for 10 år siden?

Til sidst skal du spørge dig selv om du 
har al relevant information for at kunne 
bedømme afsenderen af budskabet – hvor 
meget forståelse har du for DHPUs organisation, 
for vores forpligtelse over for myndighederne, 
dine rettigheder og forpligtelser som pilot, og 
dit kendskab til indholdet af vores 
driftshåndbog? 

”Hvorfor kommer DHPU med alle de nye 
regler?” – gør vi det?

Dette spørgsmål er den mest udbredte 
rygte i DHPU i dag, og her er sandheden: DHPU 
opfinder ikke nye regler, de såkaldte ”nye 
regler” har været gældende i mindst 10 år -
hvorvidt klubberne og piloter overholder dem 
er en helt anden diskussion. 

Rygtet om at DHPU opdigter nye regler 
understreger et generelt manglende kendskab 
til vores organisation og hvorfor vi må gøre de 
ting vi gør – hang- og paraglide i Danmark. 
Derfor vil DHPU som en del af strategiarbejdet 
sætte meget fokus på uddannelse af klubbens 
ansvarshavende personer: instruktører og 
bestyrelser for at sikre at vi alle har et korrekt 
informationsgrundlag og fælles forståelse for 
den organisation vi alle sammen har et fælles 
ansvar for.



Ændringer i chefgruppen

DHPU byder to nye chefer velkommen i 
DHPUs chefgrupper. Jens Voetmann fra XC-
Sjælland overtager Flyvechef-posten fra Daniel 
Mortensen og Tim Møller fra Valhalla overtager 
Materielchef-posten fra Bo Gamba. Michael 
Hasselgaard fortsætter som Sikkerhedschef og 
Poul Henriksen fortsætter som Uddannelseschef. 

DHPU vil gerne sige tak til Bo og Daniel 
for deres store indsats, ikke mindst, input til 
instruktørseminarer og instruktøruddannelsen, 
og klasse P. Udover det vil DHPU gerne sige en 
særlig tak for to store opgaver som Daniel og Bo 
har været inde over og som vil sikre vores 
muligheder for flyvning i fremtiden: beskrivelsen 
i den operationel bulletin og 
godkendelsesproceduren for optræksspil.

Status opdatering: strategiaftale med DIF

Weekenden efter repræsentantskabsmødet mødte DHPUs
bestyrelse igen for at udarbejde målsætningen for DHPUs
strategisaftale med DIF, som vil træde i kraft i d. 1.1.2018 og strække 
sig over en 4 års periode. DHPU skal indberette de færdige indstillinger 
til målsætning til DIF seneste den 31. maj 2017. Overordnet vil DHPU 
gerne ser mere flyvning og flere piloter i alle discipliner. For at kunne 
opnå det vil DHPU sætte fokus på at få flere medlemmer i klubberne, 
at skabe flere produkter til eksisterende piloter trin 3+, og især lave en 
kæmpe indsats på uddannelse af instruktører og bestyrelser.



Et skridt i den rigtig retning –
DHPUs instruktøruddannelse

Den første gruppe instruktører 
har været igennem DHPUs nye klasse 2 
instruktøruddannelse. Den nye 
uddannelse er opdelt i 3 dele: 
1. Erfaring i klubben hvor man er en 

hjælpeinstruktør. 
2. E-læringsdel hvor man bliver 

orienteret om det der står i DHPUs
driftshåndbog samt instruktions- og 
kommunikationsmetoder.

3. workshop-del hvor instruktørerne 
bliver iklædt med den nødvendige 
viden til at kunne udarbejde en 
kursusplan for trin 2 og 3 elever, 
samt arbejde på at være en 
holdningsskabende leder som er en 
kernekompetence under 
SAFEPRO/PARAPRO. 

Hvad betyder det for klubberne?

Hvis du er en elev kan du med 
glæde se frem til en præcis plan for dit 
skolingsforløb med antal dage samt de 
aktiviteter du skal gennemføre for at 
blive pilot. For klubberne kan du 
forvente at skoling bliver nemmere at 
organisere og for instruktører vil det 
være nemmere, hurtigere og sjovere at 
undervise. 

Hvordan ved vi det?

I efteråret 2016 testede DHPU 
skolingsforløb baseret på del 400 af 
vores driftshåndbog hos en gruppe nye 
elever i en klub. Formålet med 
pilotprojektet var at sikre at de metoder 
som er beskrevet i vores driftshåndbog 
faktisk kunne forbedre 
skolingsforholdene i klubberne. Og vi 
kan med glæde sige at skoling bliver 
mere sikkert, sjovere, hurtigere og 
producerer bedre piloter. Processen 
stopper ikke her, DHPU ser frem til en 
masse udveksling af viden om 
kursusplaner og erfaring på tværs af 
klubberne og vil afsætte tid til det 
formål til det årlige instruktørseminar. 

Næste skridt 

DHPU er allerede i gang med at 
udarbejde en instruktøruddannelse for 
klasse 1 instruktører. Her er der meget 
fokus på træningsplaner og 
videregående træning for trin 3-5 
piloter.
I 2017 ser vi frem til indførelse af 
kursusplaner i klubberne. 

Flyvechefen vil i forbindelse med 
DHPUs tilsynspligt overfor 
myndighederne udføre stikprøvekontrol 
med klubbernes kursusplaner og andre 
forhold i løbet af 2017.



Ny procedure for godkendelse af

optrækssystemer

I 2017 vil der komme en ny

godkendelsesprocedure for optrækssystemer. Den

går ud på at det første syn og godkendelse bliver

lavet af et udvalg (en kvalificeret person fra en

anden klub samt en person fra ens egen klub der

har kendskab til optrækssystemer) og bliver

indberettet til sekretariatet. Derefter gennemføres

der jævnligt syn af klubberne. Information og

dokumenter er blev sendt til de relevante personer i

optræksklubberne, hvis du er i en optræksklub og

ikke har fået information, kontakt da venligst DHPU.

Vigtige dokumenter:

FLYSIK rapport 

Her er link til 2016s FLYSIK rapport. Tak til alle klubber og 
piloter for indberetning af hændelserne, der gør flyvning mere 
sikkert for os allesammen. Keep up the good work and “remember 
that in aviation you need to learn from other people’s mistakes, 
because you will not live long enough to make them all yourself”. 
Link

Operationel Bulletin

Den skal man læse og forstå, den handler om dine 
rettigheder og forpligtelser som pilot under DHPU. Bulletin er blev 
sendt til alle medlemmers mails. 
Link

DHPUs udviklingskonsulent er på barsel 
i april måned

Til orientering er DHPUs udviklingskonsulent på barsel 
i hele april måned. Sekretariatet, DHPUs bestyrelse og 
chefgruppe vil svare på eventuelle spørgsmål. 

https://lookaside.fbsbx.com/file/DHPU FLYSIK %C3%85rsrapport 2016.pdf?token=AWwUxtPftzd4rx-BFy93sL8imf5xkIYwjiTcYSTQH8uSvjs3NpV-x3wvZ8PNjIgkjSEShEkWrjT3PTG1k2vCvRaBMwpMNvUTiWXPxl6Wr-UX83tNmZ4lIMy3VCB8NgWSGc1ujSbGU76Ddg7e6RVmY8g5
http://www.dhpu.org/images/Operationel_Bulletin_Uddannelse_20170227.pdf


Pilotprojekt: opkrævning af 
skolingsgebyr igennem PiA

DHPU er i gang med at teste om 
det vil give mening for DHPU at opkræve 
skolingsgebyr for klubberne. Idéen er at 
det kan være nemmere for nye 
medlemmer at betale det hele et sted og 
for DHPU at overføre skolingsgebyr 
tilbage sammen med klubkontingent. 
Det bør også gøre det nemmere for 
klubbernes kasserer og instruktører som 
skal sikre at nye elever har deres 
ratingkort og har betalt skolingsgebyr før 
de går i gang med skoling.  

Vi er nødt til at teste om det 
giver ekstra omkostninger til 
sekretariatet eller ej. DHPU er en del af 
et fælles sekretariat og betaler for den 
tid der bliver brugt på DHPU opgaver. 
Hvis det viser sig at det vil tage en masse 
ekstra tid for DHPU at opkræve 
skolingsgebyr, vil det være nødvendigt at 
dække omkostningerne ved 
brugerbetaling eller sløjfe idéen. 

Masser flyvning i 2017

Tag et kig på dette års 
begivenheder: Link til DHPUs
kalender

Svar til quiz:

1. Hvad er gyldighedsperioden på et ordinært flyvebevis (SAFEPRO/PARAPRO trin 1-5)? Svar: 12 måneder 
(side 60 driftshåndbogen)

2. Skal man have et bevis for at være hjælpeinstruktør? Svar: Ja, man skal leve op til kravene for HI bevis for 
at være hjælpeinstruktør (side 138,139,177 driftshåndbogen)

3. Hvad er minimumsalderen for at kunne opnå et VFR bevis? Svar: 18 år (side 176 driftshåndbogen)

4. Har DHPU et SIV bevis? Svar: Nej - SIV giver ikke flyverettigheder og har derfor ikke noget bevis. 

5. Hvad er gyldighedsperioden på hjælpemotorbevis? Svar: 3 år: Piloten skal have været aktiv udøver i 1 år 
indenfor 3 års perioden (side 176 driftshåndbogen) 

6. Hvem må forny et optræksbevis? Svar: Chefinstruktør eller klubben (side 176 driftshåndbogen)

7. Hvordan fornyer man sit ordinære flyvebevis (SAFEPRO/PARAPRO trin 1-5)? Svar: Man skal have vist sin 
chefinstruktør at man kan flyve på trinets niveau indenfor bevisets 12 måneders gyldighedsperiode (side 
60 driftshåndbogen).

8. Hvem kan forny et instruktørbevis? Svar: Chefinstruktør eller klubben (side 137 driftshåndbogen). 

9. Er fornyelseskravet for hjælpemotorbevis det samme som for optræksbevis? Svar: Ja, begge beviser har det 
samme fornyelseskrav (side 176 driftshåndbogen).

10. Er fornyelseskravet for klasse 1 instruktør det samme som for klasse 2 instruktør? Svar: Ja, begge beviser 
har det samme fornyelseskrav - at instruktøren skal have været aktiv indenfor en 3 års periode (side 137 
driftshåndbogen).

Luftsportens Dag er aflyst

KDA har aflyst luftsportens dag som 
skulle have fundet sted den 11. juni 2017. 
Tak til de klubber der meldte tilbage på 
projektet.

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:tentative-kalender-2015&catid=8:nyheder&Itemid=148

