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Et nyt år er begyndt: 
Vi har nu igen passeret et årsskifte og skal til at skrive 2003. Hvad det nye år vil 
bringe er altid spændende, men vi kan jo godt selv være med til at præge indholdet en 
smule. 
DDU består af frivillige leder og instruktører, de giver deres arbejdskraft gratis til alles 
behov. Lønnen er glæden i dit ansigt for at få lov til at dyrke flyvningen. Så hvis der 
skulle være et Nytårsforsæt for hele DDU, må det være; Smil. Spørg om hvordan du 
kan hjælpe, start i din klub, det smitter også af på unionsplan og alting vil glide letter. 
Lad være med at vente på, at andre gør arbejdet for dig, vær selv igangsætteren. 
Lønnen er ens for os alle : Glæden ved at friflyve, at have en klub, at tilhøre et 
fællesskab.  
Et tilbage blik på det år der er gået, vil komme fra formandens side ved rep-mødet og 
bliver gengivet i dragesport 
 
Repræsentantskabs møde lørdag d. 1 marts. 
Invitationerne til dette års rep-møde bliver udsendt i denne uge til klubbens formand. 
Enhver klub der er registreret med mindst 10 medlemmer har stemmeret ved mødet. 
Hvis klubbens bestyrelse ikke selv kan deltage, kan den udstede en fuldmagt til de 
klubmedlemmer eller andre piloter som klubben ønsker til at repræsentere sig ved rep-
mødet. Ligeså kan et medlem som ønsker valg til en bestyrelsespost i DDUs bestyrelse 
eller eliteudvalg stille op via en fuldmagt. 
Ethvert medlem af DDU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. 
Alle klubber bedes være opmærksom på at formanden for DDU ikke genopstiller, så 
der skal vælges en ny formand, ligeledes er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf 1 
ikke genopstiller. 
 
Talentudvikling for Paragliding 
Hvis du er interesseret i at komme til at flyve konkurrence og lige mangler det sidste 
skub, så er dette her noget for dig. 
Eliteudvalget for paragliding har i år omstruktureret lidt. Det kommer til at betyde, at 
DDU får et meget mindre landshold, men samtidig vil vi også gøre mere for de piloter 
der godt kunne tænke sig, at komme i gang med konkurrenceflyvning. 
Eliteudvalget vil tilbyde: 
- Planlægning af konkurrenceflyvning 
- Vejledning i forbindelse med køb af udstyr 
- Tilbud om kurser 
Hvis det lyder som noget for dig, så skriv eller ring til Christian Wahl – 98139170 / 
20949170, cw@asolo.dk 
 
Sikkerhe dskursus  
Eliteudvalget for paragliding afholder i år sikkerhedskursus efter Påsken i dagene 22-
24 april. Kurset er rettet imod erfarne piloter med trin 5. 
Som i 2002 vil det være Gregory Blondeu, som underviser piloterne i håndtering af 
skærm i kritiske situationer, som f.eks. fuld-stall og spin. Hvis du vil, kan du også få 
lov at trække reserveskærmen. 
Indkvartering er efter eget valg, men der vil kunne reserveres værelse på det billigste 
hotel vi kan opdrive. 
Kurset koster kr. 1500,- pr. person, og som tidligere deltagere vil vi garantere jer, at 
pengene er givet godt ud! 
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Informationer og forhåndstilmelding til kurset skal ske til Christian Wahl - helst pr. e-
mail - da der kun er 8 pladser på holdet, fungerer det efter "først til mølle" princippet.  
For de knap så erfarende piloter, trin 3 – 5, arbejder bestyrelsen på et 
sikkerhedskursus i samarbejde med Norge i uge 26 med afvikling i Voss ca. 100 km 
øst for Bergen. Mere om det senere hen 
 
PROGRAM ÆNDRING: Indbydelse til Leder seminar. 
 
Målgruppe: Klubformænd, chefinstruktør og evt. instruktør. max. 3 pr klub. 
Tidspunkt: Lørdag d. 15 feb. kl. 10:00 til kl. ca. 18:00 
Sted: Regionalcentret Fasterholt Brandevej 14 
Indhold: Ledelses relevant snak, DDU´s uddannelsespolitik. 
Økonomi: GRATIS deltagelse. DDU sørger for frokost. 
Transportudgifter for klubbens egen regning. Brobillet dækket ved minimum 2 i bilen. 
Tilmelding: NU!!  til sekretariatet v/ Birthe.  
Arrangør: DDU`s bestyrelse. 
 
Lørdag d. 15 feb. 
Kl. 10:30 Formiddagskaffe / te. Velkommen v / Bestyrelsen 
Kl. 10:30 – 12:00 : BL 9-5 i den nye udgave. Vi får besøg af SLV.  
Kl. 12:00 – 12:30 : Frokost pause. 
Kl. 12:30 – 14:00 : Forsikringssnak. Vi får besøg af DIFs forsikrings ansvarlig. 
Kl. 14:00 – 15:00 : Folkeoplysningsloven, kan den bruges af klubberne.  
 Konsulent fra DIF. 
Kl. 15:00 – 15:30: Eftermiddagskaffe / te med sødt. 
Kl. 15:30 – 18:00 : PR. / Venølejr / termikkurser / elev uddannelsen / fastholdelse af 
 medlemmer / tilgang af nye. DDUs uddannelse generelt. 
Kl. 18:00 Afslutning.  
 
Fra SLV side kommer Asbo Holse og Børge Alminde på besøg. Det er fra deres 
kontor at vores BL 9-5 er blevet udformet. Kom og hør om hvorfor vi skal være 
underlagt en BL og ikke bare kan friflyve,  deres tanker for revideringen af den 
gældende BL,  og hvor langt den nye udgave er kommet, hvilke stramninger / 
opblødninger der er i vente. 
 
Fra DIF side kommer jurist Willy Rasmussen og fortæller om hvilke dele af den 
kollektive ansvarsforsikring som DIF har tegnet for sine specielforbund, vi er dækket 
af. Her især omkring dækning af instruktør ved skade. Dækning af klublokaler/ 
inventar ved hærvæk / brand ol.  
 
Willy Rasmussen varetager også oplysninger om folkeoplysningsloven. Kan klubben 
forvente hjælp fra kommunen / Amtet også når medlemmerne generelt er over 25 år 
og spredt for flere kommuner. Lokaletilskud, økonomisk hjælp til deltagelse i 
arrangementer arrangeret af andre. 
 
HG DM 
Piloter er udtaget til fladlands DM efter deres flyvninger i Ligakonkurrencer 2002. 
Indbydelsen bliver udsendt først i februar. Men har jeres klub piloter der har taget S-
teori, optrækserfaring og er motiveret for at flyve konkurrence, så kontakt Niels 
Jørgen. Alle piloter der bliver indstillet med en god begrundelse, vil komme i 
betragtning når ledige pladser skal besættes. Indstilling af piloter må meget gerne ske 
i god tid. 
Bjergkonkurrencer finder sted i august, nærmere oplysninger kommer i et af de næste 
nyhedsbreve. Se datoerne i kalenderen. 
Husk at alle piloter med SP4 og bjerg erfaring er velkomne til DM i bjerge. 
 
 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand: 
Scott Torkelsen 
Peder Munks Vej 28 
9300 Sæby 
Tlf: 98 46 13 23 
info@kiropraktik.dk 
 
Bredden: 
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 
 
Uddannelse og flyvechef: 
Kaj Lauritzen 
Bakkevej 36, Seem 
6760 Ribe 
Tlf: 75 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
 
PG elite: 
Christian Wahl 
Kastetvej 57 4tv 
9000 Aalborg 
Tlf: 98 13 91 70 
cw@asolo.dk  
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 87 45 
jolic@stofanet.dk 
 
Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
28 Februar 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
6 April 2003 

 



 

DDU Nyhedsbrev 
3 sider 

Kalender 2003 - Dansk Drageflyver Union 
(ret til ændringer forbeholdes) 
 

 
Dato 

 
Arrangement 

 
Deltagere  

 
Sted / Arrangør 

15  feb. Lederseminar Klubformænd, 
chefinstruktør Fasterholt / DDU 

1 marts Ordinært 
repræsentantskabsmøde klubberne Magasinet 

Skjoldenæsholm Sj.  

4 april Pakning af redningsskærm  
(aften kursus ) Fri tilmelding        ?? / DDU  

5 april Bilfører kursus Fri tilmelding MDK / XC sjælland./ 
DDU 

12 – 21 april Påsketræning Brutto Landshold HG 
og PG 

Italien / 
Eliteudvalgene 

12. –18 maj 
DM i fladland  - 

paragliding 
Inviteret piloter Fasterholt / DDU 

24.-30 (+31) 
maj DM i fladland  - drageflyvning Inviterede piloter Fasterholt  / DDU  

5 – 9 juni 
SM Open HG og PG 

(optræk) 
Fri tilmelding XC’SJ. 

(7) 8-14 juni HG NM trike optræk ?? Open Köping airfield 
19–28 juni For - Europamesterskaber i HG Landsholdet Millau Frankrig 

7 –12 juli 
DM i bjerge  
paragliding 

Fri tilmelding trin 5 Portugal 

 
7.-12. juli 

Nordisk mesterskab 
 paragliding 

Fri tilmelding trin 5 
FAI licens 

Portugal 

12 juli - ? 
Verdensmesterskaber 

Paragliding 
Landsholdet Portugal 

5 – 12 juli 
Venø-lejr 
 (skoling) 

Tilmelding via 
klubberne Venø  / DDU 

13 – 18 juli Termik 1. 
Fri tilmelding 

Trin 3 
Fasterholt / DDU 

21.-27. juli 
MDK cup 
HG og PG 

Fri tilmelding Fasterholt / MDK 

?? Termik 2 
Fri tilmelding 

trin 4 
Frankrig? / DDU 

(8) 9 – 16 
aug. Viking HG Open - Bjerg DM Fri tilmelding trin 5 

(+4) 
Laragne Frankrig / 

DDU 

25 – 26 okt. Instruktør kursus 
Klubinstruktør / 
chefinstruktør 

Fasterholt / DDU 

1 - 2  nov. 
 Landsholdsamling 

Paragliding. 
Bruttolandsholdet Vejle / Eliteudvalg. 

    
    

Der er også plads til din klubs åbne aktiviteter. 


