
Indmeldelsesblanket   

 

Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

 
Navn:     Dato og sted:    

Adresse:         

Postnr.   By:  Tlf.nr.    

E-mail:   Fødselsdato:                                Vægt:   

 
Undertegnede indmeldes hermed i (klub):    .  
 
For eksisterende piloter: 

Jeg ønsker at blive medlem, deltage i klubbens aktiviteter og overholde klubbens vedtægter.  

Kontingent          kr. for perioden    Pilot Id:   

 

For nye elever:  

Jeg ønsker at lære at flyve hangglider eller paraglider, og begynde med indledende skoling i den 

ovennævnte klub.  

Skolingsgebyr:  kr. for perioden  . Skolingsgebyr skal betales til 

klubbens konto før første skolingsdag og indeholder: 

 DHPUs kontingent og lovpligtig ansvarsforsikring  

 Klub kontingent 

 Rating kort 

 Teoribog 

 Leje af udstyr under skolingsforløb (hjelm, seletøj og hang- / paraglider)  

 Uddannelsen følger ParaPro / SafePro systemet (godkendt af FAI og Trafik- og 

Byggestyrelsen)  

 Tandemflyvning* 

Jeg er ligeledes indforstået med at håndtering og flyvning i paraglider / hangglider foregår på mit 
eget ansvar og beslutning om dette alene er min egen. Jeg er klar over, at flyvning med paraglider 
/ hangglider, kan være forbundet med fare.  

 
Bemærk: Dansk Hanggliding og Paragliding Union har ikke nogen form for ulykkesforsikring, der 
dækker dig under flyvningen, og din egen forsikring kan have forbehold om ikke at dække flyvning. 
 
 
 
                                         
                Underskrift                                                            Hvis under 18 år, forældre, værge. 
 

* Ikke alle klubber inkluderer tandemflyvning i deres skolingsforløb, i tilfælde af at skoling indeholder tandemflyvning, skal 

eleven udfylde DHPUs tandemerklæring. 

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30:sekretariatet&catid=10:kontakt&Itemid=164


Indmeldelsesblanket   

 

Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

 

 

 (Denne side afleveres til det nye medlem)  

 

Klub        

Klubbens adresse:       

Indmeldelsesdato:     

 

Kontaktpersoner:  

Chefinstruktørens navn:       

tlf.:       

mail:         

Kassererens navn:     

tlf.:       

Mail:       

Forfaldsdato for indbetaling af kontingent eller skolingsgebyr (dato):    

Beløb i alt:    

Klubbens bankdetaljer: 

Reg:    

konto nr:   

Til første skolingsdag medbringes: 

 Vand og mad 

 Solidt fodtøj  

 Praktisk beklædning  

 

Bemærk: Dansk Hanggliding og Paragliding Union har ikke nogen form for ulykkesforsikring, der 

dækker dig under flyvningen, og din egen forsikring kan have forbehold om ikke at dække flyvning.  

 

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30:sekretariatet&catid=10:kontakt&Itemid=164

