
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dragesport: 
Fremover vil der udkomme 8 nyhedsbreve og 4 nr. af dragesport. Altså en gang om 
måneden. Dragesport som vi plejer i marts, juni, sept.  og dec. mdr.  med dine historier 
og billeder samt aktuelt stof. Nyhedsbrev de andre mdr. Marts udgaven bliver et nr. af  
Dragesport med deadline d. 10 feb. Tanken er at opgradere muligheden for at 
fremkomme med aktuelt stof, meddele sig hurtigere ud til medlemmerne, informere 
klubberne imellem, om hvad der sker eller reklamere for klubaktiviteter før de sker. 
Altså et medie som alle kan bruge til information – både fra os i unionsbestyrelsen, 
men også fra klubbestyrelser  ud til klubmedlemmerne. Jeres stof  til nyhedsbrevene 
skal sendes til administrationen senest d. 28 i mdr. og vil så udkomme ca. d 6 næste 
mdr. Stof indsendt efter d. 28 medtages i næste nyhedsbrev. Stof til dragesport  skal 
sendes til Kaj Lauritzen, som vi plejer, senest d. 10 mdr. før og udkommer ca. d 6 
næste mdr.  
Dog sendes nyhedsbrevene fremover KUN til dem der tilmelder sig – altså der skal 
gøres en indsats. Ring, skriv eller mail til administrationen ddu@image.dk og giv 
tilsagn. Samtidig skal der oplyses om nyhedsbrevet ønskes tilsendt som mail  (hurtigst, 
nemmest, billigst, i farver) eller pr post som alm. brev i sort/hvid. Husk at oplyse din 
adresse og dit medlemsnummer da Birthe ikke kender jer endnu. Dragesport 
udkommer stadigvæk til alle medlemmer uden tilmelding 4 gange årligt. 
 
 
Administrationen:  
 
DDU`s administration har fået et nyt ansigt. 

 
Her pr. 01. 01. 02 hedder vores nye sekretær Birthe 
Guldberg Mikkelsen – velkommen til. Birthe er ny i vores 
kreds og kender endnu ikke noget til os, så giv hende tid. Til 
gengæld ved Birthe hvad hun går ind til, da hun i forvejen 
varetager administrationen for Dansk Dart Union og Dansk 
Taekwondo Forbund.  
Birthe arbejder for os mandage og torsdage. De andre 
unioner de andre dage. Hvis det er en hastesag, så gør selv 
opmærksom på det, ellers ligger den til næste kontordag. 
Birthe vil være tilstede ved vores rep-møde hvor i alle kan 
byde hende velkommen. 

 
 
Indkaldelse til rep-mødet. 
Der vil her medio feb. udsendes indkaldelse til vores ordinære repræsentantskabsmøde 
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 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Drageflyver Union 
v/ Birthe Mikkelsen 
Haulundvej 9 
Postboks 9 
6870 Ølgod. 
Tlf.nr. 75 24 51 10 
Tlf. tid: mandag kl. 17 – 
19, torsdag kl. 13 – 17 
Fax.nr. 75 24 66 10 
E-mail: ddu@image.dk 
Giro: 42 94 262 
 
 
 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
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lørdag d. 2 marts på regionalcentret i Fasterholt. Mappen med indsendte forslag, 
regnskab for år 2001 og budget for 2002 vil tilgå klubbens formand. Der er adgang for 
alle medlemmer, men kun bestemt antal stemmer pr klub alt afhængig af jeres 
medlemsoptælling. Hvis repræsentanterne ikke er fra klubbestyrelsen, vil en fuldmagt 
fra formanden lette arbejdsgangen og flytte evt. tvivl spørgsmål om gyldig 
repræsentanter. 
 
 

sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 marts 2002 
Planlagt udsendelses dato: 
6 april 2002 
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Bredden: 
Kast af redningsskærm: 
Søndag d. 17 feb. kl. 10:00 på Nordisk Films studier Ledøjevej i Risby ca. 6 km. vest 
for ” Dansktoppen ” 
Der inviteres til prøvekast med redningsskærm. Du skal selv medbringe dit seletøj inkl. 
skærm, hjelm,  handsker og  udløser. Du bliver ophængt i en skoledrage eller  stropper 
som paraglider og svinget rundt. Lige pludselig skal du smide din skærm. For at gøre 
det så realistisk som muligt er det nødvendigt at du medbringer dit alm. flyveudstyr dog 
undtagen din skærm / drage. Til hjælp efterfølgende med sammenpakningen af 
redningsskærm har vi hjælp af pakker fra Roskilde faldskærmsklub. Tilmelding 
nødvendigt til Lone 46 49 97 77  Pris: 50-kr. 
Der arbejdes også for at arrangementet sker på RCF i samarbejde med Brande 
faldskærms klub. Nærmere om dato senere hen. 
 
Bilfører kursus: 
Lørdag d. 6 april både hos XC Sjælland og på Fasterholt. Kl. 10:00 – 17:00 
Vil du dyrke optræk i år og ikke er fortrolig med optræksprocedurer samt regler på 
optrækspladserne, eller blot vil genopfriske din viden, er dette et tilbud til dig. 
Grejet gennemgås, optræks proceduren herunder; hvad er forskellen på optræk med HG 
og PG, sikkerhed, farer, bilførerens opgaver og starthjælperens opgaver.  
Kurset bliver betalt af DDU men du skal tilmelde dig hos administrationen. Husk at 
siger hvorhenne du deltager. 
 
 
Eliten: 
PG  
Vi har endnu et par løse ender men regner med at kunne stille 8-10 piloter. Blandt dem 
vi forventer os specielt meget af kan nævnes Henrik som vandt NM i 2001 og Louise 
som blev verdensmester. I gruppen af ”grønne” konkurrencepiloter har vi f.eks. Lillian 
som vi skal passe godt på, så hun også kan blive verdensmester engang. 
Målsætning 
PG-landsholdet overordnede mål er i 2002 at få en kvindelig og en mandlig 
europamester. Herudover håber vi på at kunne få RIGTIG gode placeringer ved NM 
som i år bliver afviklet i Kössen, Østrig. 
 
HG 
På hanggliding siden er der plads til nogle piloter med optrækserfaring og trin 5 til 
dette års DM i fladland. Hvis du er interesseret og ikke lige stod på ligalisten for 2001 
så kontakt Birthe og hør nærmere om tilmelding. DM afvikles i dagene d. 6 – 11 maj 
med d. 12 som reservedag på RCF. 
DM i bjerge er en åben konkurrence hvor alle med trin 4 kan tilmelde sig. Erfaringer 
fra evt. Lanzarote eller Alperne vil være en fordel. DM i bjergflyvning forventes at 
blive i uge 34 i Laragne i Frankrig. 
 
Bemærk at der fra I år skal bruges GPS til DM, det vil kun være DM debutanter der 
stadig kan får lov at bruge foto som dokumentation. 
 
NM2002 
Vi har modtaget flg. fra den Norske HG union ang. NM I Vågå. 
Subject: RE: HG NM 2002 
Hei! Jeg har ikke så mye detaljer enda, men her er noe; 
Date: 21-27/7 2002 Fee: NOK 950,- 
Location: Vågå (Vaagaa), 300 km north of Oslo. Mountain area, 4 take-off sites for all 
wind directions, major XC potential. Well known from the Europeans in '92. Site of the 
national center for HG and PG.  
Inexpensive Bed and Breakfast at the center, plus camping outside. Hotels and 
Camping huts are available in Vågå. 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand: 
Scott Torkelsen 
Peder Munks Vej 28 
9300 Sæby 
Tlf: 98 46 13 23 
info@kiropraktik.dk 
 
 
Bredden og Flyvechef: 
Lone Askirk 
Enøvænget 4 
4060 Kr.-Saaby 
Tlf: 46 49 97 77 
lone.askirk@wanadoo.dk 
 
 
Uddannelse og HG elite: 
Henry Striip 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.striip@oncable.dk 
 
 
PR: 
John Tvingsholm 
Vindegade 41 1th 
5000 Odense 
Tlf: 40 71 44 72 
john@parapart.com 
 
 
PG elite: 
Christian Wahl 
Kastetvej 57 4tv 
9000 Aalborg 
Tlf: 98 13 91 70 
cwahl@stofanet.dk 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
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Competition is CIVL Cat 2. GPS ONLY turnpoint verification. Garmin12/II/III series, 
TopNavigator and MLR GPS are allowed. Usual tasks are 50 to 150 km, in various 
directions, mountain and some flatlands if we go far. Cloudbase usually around 2500 
meters in the mountains, but climbs to over 3500 meters are not uncommon on blue 
days. 
(Cold, bring good gloves!)  
Website with more info will launch mid February, 
http://www.ellefsen.net/nordics2002 
Regards, Oyvind 
 
 
 
Uddannelse: 
 
Fornyelse af ratingkort for 2002. Ja det er på tide! Uanset hvornår på året ratingkortet 
er udstedt, skal det fornyes 1 gang årligt nemlig pr. 1 jan. Du skal kontakte din 
chefinstruktør, som  har fået tilsendt en liste over klubbens elever og piloter til 
udfyldning, som så samlet for klubben sender besked til Birthe om hvem der skal have 
fornyet for 2002. Chefinstruktøren behøver ikke at indsende kortene mere, men skal 
stadigvæk godkende at piloterne får fornyet, hvorefter at Birthe sender nye kort ud til 
chefinstruktøren og regningen til kassereren. Der vil sket en prisregulering her fra 1 
marts så mod 50,-kr vil det fremover kst. 100,-kr pr fornyet ratingkort og 50,-kr for 
FAI licensen. 
 
Som en ny procedure skal der også oplyses om den lovpligtige 
ansvarsforsikring. I hvilke selskab er den tegnet og dit police nr.  
 
De ratingkort der tilsendes Birthe direkte, uden om chefinstruktøren bliver sendt retur 
med besked om at henvende sig til chefinstruktøren. 
 
 
 
Klubnyt: 
XC-Sjælland minder om generalforsamlingen lørdag d. 17 feb. hos Michael Rørgren 
Risbystræde 18 Albertslund. Der startes med at gennemgå vores skolingsgrej og 
hyggesnak, hvorefter den alvorlige del tager over. 
Tilmelding til Michael 43 62 82 10 pga. bespisningen. 
 
 
 
Plakatsøjlen (Køb /salg) 
Kun til korte annoncer, store annoncer henvises til: 
www.danskdrageflyverunion.dk/kramboden/ 
 
Roskilde faldskærms klub har det spil, som stod på Allerød flyveplads til salg. Det er 
efterset og i orden. Er pt. opbevaret på Roskilde flyveplads. Kontakt Dan for 
yderligere info tlf: 46 18 69 09 
 
Garmin 45 GPS sælges henv. Jesper Hassing 35 83 48 78 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 21 22 06 34 
E-mail: 
kaja-kurt@mail.tele.dk 
 
 
Jes Jørgensen 
Tlf fastnet 86 19 20 30 
Mobil 40 78 39 03 
 
 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 53 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Kaj Lauritzen 74 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
Billeder til: 
Martin Gornitzka 
dragesport@get2net.dk 
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Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
10 Februar 2002 
Planlagt udsendelses dato: 
6 marts 2002 
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Kalender 2002 - Dansk Drageflyver Union 
(ret til ændringer forbeholdes) 
 

 
Dato 

 
Arrangement 

 
Deltagere 

 
Sted / Arrangør 

17 feb. Kast af redningsskærm Fri tilmelding XC sj./ DDU 

2 marts Ordinært 
repræsentantskabsmøde klubberne RCF Fasterholt. 

23 marts – 1 
april Påsketræning Brutto Landshold HG 

og PG 
Italien / 

Eliteudvalgene 
xxxx Førstehjælp Fri tilmelding Fasterholt / sjælland 

6 april Bilfører kursus Fri tilmelding MDK / XC sj./ DDU 
6.-11( 12) maj DM i fladland  - drageflyvning Inviterede piloter Fasterholt  / DDU 

9.- 12. maj PG landsholdtræning Inviterede piloter Sjælland/ DDU 
18. -24. maj DM i fladland  -paragliding Inviteret piloter Fasterholt / DDU 

 SM Open (optræk) HG og PG Fri tilmelding XC sj. 
23 – 30 juni DM i bjerge - paragliding Inviteret piloter Østrig 

 
23.-30. juni Nordisk mesterskab paragliding Inviteret piloter Østrig 

20. juni – 6 
juli Europamesterskaber i HG Inviterede piloter Slovenien 

4 – 20 juli Europamesterskaber PG Inviterede piloter Slovenien 
6 – 13 juli Venø-lejr (skoling) Fri tilmelding Venø  / DDU 

15 – 19 juli Termik 1. Fri tilmelding Trin 3 Fasterholt / DDU 

21 – 27 juli Nordisk Mesterskab 
drageflyvning Fri Tilmelding trin 5 Vågå Norge 

22.-28. juli MDK cup Fri tilmelding Fasterholt / MDK 
Uge 33 Termik 2 Fri tilmelding trin 4 Laragne Frankrig 
Uge 34 DM i bjerge HG Open Fri tilmelding trin 4 Laragne Frankrig 

2 – 3 nov. PG landsholdtræning Bruttolandsholdet Vejle / Eliteudvalg. 
    
    
    

 
 
 
Der er også plads til din klubs åbne aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 


	HG

