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Ny bestyrelse: 
Ved det netop overstået rep-møde blev der valgt en ny bestyrelse, som kom til at se 
således ud. 
Formand blev Niels Jensen fra Dragen Nordjylland. Ny mand i bestyrelsen blev 
Mikael Sejersen fra Valhalla, mens Henry Stripp fra Luftsejlerne Århus blev genvalgt, 
Kaj Lauritzen fra OP 87 og Lone Askirk fra XC-Sjælland var ikke på valg. 
Vores tidligere formand Scott Torkelsen og Christian Wahl begge fa PG Nord ønskede 
ikke genvalg. 
Tak for samarbejdet igennem de sidste par år til Scott og Christian og velkommen til 
Niels og Mikael. 
 
 
Nyt navn: 
Så lykkes det. Efter 5 års tovtrækkeri og stor følelsesmæssigt debat ændrede Dansk 
Drageflyver Union navn. Vi vil fremover hedde: Dansk Hanggliding og Paragliding 
Union. Forkortet til DHPU. Det vil tage lidt tid før alt bliver ændret til dette navn. 
Foreløbigt har vi bestilt domænenavn. DDU vil stadigvæk være brugbar igennem en 
tid. Det blev lagt op til bestyrelsen at tænke på et nyt logo ved samme lejlighed. 
 
 
Ny tlf. tid: 
Administrationen har fået ny tlf. tid. Fremover er der åben mandag og torsdag fra kl. 
15:00 – 18:00 begge dage. Tlf. svareren er altid åben og det samme er e-mail adressen 
ddu@image.dk  
 
 
Bilfører og starthjælper kursus: 
Et tilbud til alle piloter der ønsker at flyve via optræk, det gælder nye der skal oplæres 
eller de gamle erfarende piloter der trænger til en ” opfrisker ” 
Alle piloter der ønsker at flyve fra optrækspladserne, skal kunne virke som bilfører og 
starthjælper. 
Kurset vil indeholde følgende: 
Gennemgang af optræksgrej. Herunder snor, splejsning, forfang, sprængstykker, 
bremseskærm, bilers udstyr og radioer. 
Optræk: Hvad er forskellen på optræk af HG og PG, sikkerhed og farer. 
Bilførens opgaver 
Starthjælperens opgaver 
Optræksprocedure. 
 
Hvis vejret tillader det vil det teoretiske blive afprøvet i virkeligheden. 
 
Hvor: Både hos MDK og XC-Sjælland. 
Hvornår: Lørdag d. 5 april kl. 10:00 – 17:00 ca. 
Hvordan: Du tilmelder dig hos administrationen. Senest d. 27 marts. Deltagelse er 
gratis. 
Hvorfor: Ingen Bilfører erfaring - ingen optræk, så enkelt er det.  
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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 og 
torsdag kl. 15 – 18 
Fax.nr. 75 24 66 10 
E-mail: ddu@image.dk 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 april 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
06 maj 2003 
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Termik 2 / sikkerhedskursus: 
Der arbejdes på at ændre termik 2 til en ny udgave, der kommer til at indeholde et 
sikkerhedskursus. Perioden vil formodentlig ligge i uge 26 og vil være i Frankrig ved 
Annecy søen. Det eneste minus er max. 8 tilmeldinger. Så først til mølle osv. Prisside 
vil være ca. 1800 – 2000,-kr inkl. termikkurset, dog ikke transport til Frankrig. 
 
Et andet tilbud ligger fra Norges side  
Ekstremsportsveko starter søndag d. 22. juni. 
Vi kommer igen i år til og afholde et tre dages sikkerhedskurs hvor man lærer og 
bevare eller genopnå kontrol over paraglideren efter alle de forskellige former for 
kollaps. Det er nu 5.år vi arrangerer kurset og vi har hele tiden brugt erfarne 
udenlandske instruktører der har meget stor erfaring med udvikling og testning av 
paraglidere. ( Alex Louw, Chris Muller, Robin Cruickshank, Alain Zoller, Rob 
Whittal m.fl. ) 
 
Selve sikkerhedskurset og Acrokurset starter med teori og registrering mandag aften 
d. 23. juni og flyvning er så tirsdag d. 24 - torsdag d. 26.  
Fredag 27. og lørdag 28. har vi Acro konkurrensen Vertigo Voss med ca. 20 
deltagende piloter, der efter planen alle skal droppes fra helikopter - det bliver altså en 
hel uge med aktiviteter og der er fest hver aften med live musik i det store cirkustelt, 
sidste år var der enkelte dage over 1.500 personer i teltet. 
Vandet er koldt, ca. 12-16 grader afhængig af hvor varm sommeren har været, men 
redningsbådene er hurtigt fremme! 
Prisen for kurset bliver 1.600,- norske kroner per pilot. Ved 10 piloter gives 10% 
rabat. + transport og overnatning, fortæring. Tilmelding hurtigt til administrationen. 
Se evt. mere her: www.vertigo-voss.com  www.ekstremsportveko.com  
 
Pakning af redningsskærm: 
Har du helt styr på hvordan din skærm har det! Hvornår har den sidst været luftet – 
eller er musene flyttet ind i mellemtiden.  
DDU tilbyder i samarbejde med PG Nord og XC-Sjælland , et aftenarrangement hvor 
du kan høre om hvordan du skal behandle din skærm, se en skærm blive ompakket og 
hvor du kan stille spørgsmål til en prof. pakker. Der kan ikke forventes at blive tid til 
at alle skærme kan ompakkes, da kun 1 type skærm vil blive gennemgået. 
I Jylland bliver det fredag  d. 4 april på Ålborg sportshøjskole. Nærmere info på  
www.pgnord.dk eller ved tilmelding. 
På Sjælland bliver det medio maj. mdr. og i Roskilde lufthavn. Nærmere info ved 
tilmelding. 
Tilmelding sker til administrationen senest d. 27 marts. Deltagelse er gratis. 
 
Invitation til HG Bjerg DM Laragne, Frankrig. 
Bjerg HG DM er også åben for instruktører og alle SP4 + SP5. 
Så hvis din klub har nogle arbejdsomme instruktører, kan du foreslå at den støtter dem 
så de kan deltage og komme på en flyveferie uden at det er dem der skal arbejde.. 
Deltager gebyret er 700,- og mellem 1100,- og 1500,- for transporten frem og tilbage. 
Transport prisen afhænger af de faktiske omkostninger. 
Laragne er et spændende flyvested, med gode landings muligheder de fleste steder. 
Det er også et område der gør det muligt at krydse dalene, da bjergene ikke er meget 
høje og skybasen normalt er god. Top-piloterne giver gerne tips og gode råd om 
dagens flyvning. 
Det er en konkurrence, men der er megen hygge. F.eks. er der tid til at besøge den 
lokale ”vinkælder”, hvor man kan smage på varerne inden man får fyldt sin 
medbragte dunk. Hvis der skulle være en dag hvor der ikke flyves, kan ”Grand 
Canyon” eller et af de andre seværdige steder besøges. 
Deltagelse kræver naturligvis bjergflyvningserfaring og at man kan udnytte termik. 
Men det haster med tilmeldingen hvis man vil bruge den fælles transport, da der skal 
reserveres en eller flere leje -busser til transporten allerede i Marts måned. Der vil 
blive arrangeret transport til dem der tilmeldes i marts og evt. ledige pladser blive 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand: 
Niels Jensen 
Teglvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Tlf: 98 35 56 60 
niels.jensen@sebbersund.dk
 
 
 
Lone Askirk  
Enøvænget 4 
4060 Kr.-Saaby 
Tlf: 46 49 97 77 
lone.askirk@wanadoo.dk 
 
 
 
Henry Striip 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.striip@oncable.dk 
 
 
 
Kaj Lauritzen 
Bakkevej 36, Seem 
6760 Ribe 
Tlf: 75 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
 
 
 
Mikael Sejersen 
Halvtolv 24 
1436 København K 
Tlf: 32 54 94 34  
pg@sport.dk  
 
 
 
Bestyrelsen har ikke haft 
mulighed for at holde det 
første møde og har derfor 
ikke fordelt ansvars 
posterne mellem sig. 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
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tildelt efter først til mølle princippet. 
Så hvis du selv ønsker en kanon flyve oplevelse eller et af din hårdt arbejdende klub 
medlemmer, trænger til en påskønnelse, så skal sekretariatet blot have besked nu. 
 
Klub nyt: 
 
EFTERLYSNING! 
XC Sjælland søger kontakt til ejere af Tecma Medium drager, der er rigget prone. Vi 
skal bruge oplysninger om mål på wire-længder, da vi skal ændre en medium fra 
supine tilbage til prone, inden vi skal i gang i år! 
Ring til Birger Strandqvist på 20 10 70 60 – læg evt. besked på svareren, hvis der ikke 
er "bid". 
 
SKOLINGS-LEJR FOR XC SJÆLLAND: 
Denne besked er kun til klubbens elever og videregående piloter under 
udvikling/omskoling til optræk: 
Der er fastlagt en tur i påskehelligdagene til Fasterholt og de der ønsker deltagelse 
skal give besked til Birger på 20 10 70 60 (gerne på svareren). 
Der vil blive mulighed for fremmøde fra onsdag aften til og med mandag aften. Man 
kan komme færre dage, men det vil være billigst at køre sammen med andre. Oplys 
om hvilke dage man kommer. Der er ikke en egentlig turafgift, men det koster 40,- / 
nat indendørs. Ved mange tilmeldinger forbeholdes ret til at fordele folk rundt i huset 
-evt. i telt (20,-/nat). Ved rigtig mange tilmeldinger kan der blive tale om begrænsning 
i deltagerantal, så derfor bedes alle at ringe - også de jeg har snakket lidt med i telefon 
forud. Så bliver det "først til mølle". Man skal selv sørge for al mad og andre ting. Der 
er lokale folk til stede, som vi skal dele  
flyvevejr med, men det er mest, hvis det er godt termikvejr og så kan der ikke skoles 
pga. turbulens! 
 
 
Plakatsøjlen. 
 
Moderne Hg prone seletøj købes. 
Niels Jørgen njaskirk@privat.dk eller 46 49 97 77 
 
Flyvegrej sælges samlet. 
Tecma Bommerang 135 XM pilotvægt 65 – 80 kg. Årgang 91 / 92. Fløjet ca. 200 
timer med 1 ejer. Der medfølger seletøj, redningsskærm, hjelm, variometer, udløser til 
optræk og opright.  8000,-kr. 
Lone Askirk lone.askirk@wanadoo.dk eller 46 49 97 77 
 
 
 

 
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 Maj 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
6 Juli 2003 
 

 

 
PG elite udvalget: 
 
Christian Wahl 
Kastetvej 57 4tv 
9000 Aalborg 
Tlf. 98 13 91 70 
cwahl@stofanet.dk 
 
 
Louise Crandal 
Rønnegade 12, 6.mf 
2100 København Ø 
Tlf. 40 33 22 20 
 
 
Nick Godfrey 
Dammen 1 
5400 Bogense 
Tlf. 64 44 26 45 
dammen@post.tele.dk 
 
 
 
HG elite udvalget: 
 
Niels Jørgen Askirk 
Enøvænget 4 
4060 Kirke Saaby 
Tlf. 46 49 97 77 
njaskirk@privat.dk 
 
 
Lars Bo Johansen 
Voldbjergvej 12, Hee   
6950 Ringkøbing 
Tlf. 21 49 72 82 
 
 
Ordens / amatør 
udvalget: 
 
Palle J Christensen 
Søbakken 14 
8800 Viborg 
Tlf. 86 67 40 48 
 
 
Steen Thorø 
Brunkulsvej 1, Søby 
7400 Herning 
Tlf. 97 14 73 31 
 
 
Keld  Eilrich 
Ny Gothersgade 23 
8700 Horsens 
Tlf. 75 61 57 61 
 


