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Dragesport: 
Udgivelsen af dragesport er udsat fra juni mdr. til juli mdr. Vi er ved at lave de sidste 
forhandlinger med en ny redaktør og han skal lige have lov til at komme indenfor før, 
at der er deadline til næste nr. Altså i juni kommer der et nyhedsbrev og i juli 
dragesport. 
Deadline til dragesport er 5 juni med forventet udgivelse 6 juli. Stof til dette nummer 
skal stadigvæk sendes til Kaj L. 
Dette giver så mulighed for historier fra begge DM’erne og fra PG elitens 
sikkerhedskursus i Frankrig, samt fra klubturene der løb af stablen i påsken.  
 
Plakater/ brochure: 
På PR siden har vi stadigvæk en info-stander til udlån. Den har plads til foldere og tv / 
video. Standeren er beregnet til at opstille i f.eks. kantiner, sportsforretninger og lign. 
Det er en selvbetjenings-sag, som kun koster ulejligheden med transporten frem og 
tilbage. Hvis din klub ønsker at låne den, så kontakt John på tlf. 40 71 44 72 og aftal 
nærmere. 
Brochurer om flyvning generelt kan rekvireres hos administrationen. Der er blevet 
nyoptrykt et sæt PG- brochure og der er et sæt HG – brochurer er på vej.  
Der er ved at blive lavet en plakat, som kan sættes op som blikfang, i butikker eller på 
handelsskoler eller lign. Hvor klubben nederst kan påfører deres kontaktperson eller 
måske en prøvedag med åben hus i klubben …… 
Bestyrelsen har udfærdig et brev til gæstepiloter i Danmark ang. generelle regler for 
flyvning. Det bliver også trykt på engelsk og tysk og lagt ud til de turiststeder hvor 
flyvning sker: Toftum, Løkken, nordkysten af Sjælland. Hvis din klub gerne vil hjælpe 
med opsættelse og pasning af sådanne plakater med infobrev, så kontakt 
administrationen. 
 
Venø lejr og Termik 1: 
Husk at tilmelde jer, senest d. 27 juni til administrationen. Yderligere info kan fås hos 
Lone eller Birthe. 
Venølejren ligger i uge 28 og termik 1 i uge 29. 
 
Motor weekend: 
Flyver du med motor – eller har du tanker om at flyve med motor i fremtiden– ja så 
sæt weekenden d. 7 – 8 sept. af. Det er ligegyldigt om du er PG eller HG, bare 
flyvningen foregår med hjælpemotor. 
Om lørdagen er der lavet en foreløbig  aftale med John Carlsen fra DULFU som 
orientere om materiel, vedligeholdelse, støjmåling og uddannelse, herunder 
vigtigheden i at overholde de retningslinjer der er stukket ud fra SLV. 
Om aftenen er der hygge. 
Søndag snakker vi videre om fremtiden, konkurrence former, DM og færdiggørelse 
vores afsnit 600 til uddannelsen i safe pro / para pro. Mon ikke der også der bliver 
mulighed for lidt flyvning / opvisning / konkurrence. 
Hvor vi skal være, er stadigvæk lidt uklart, måske Fasterholt som base og Ejstrupholm 
som flyvested, men input er velkommen. Dog skal der være mulighed for overnatning 
og forplejning. 
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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 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 maj 2002 
Planlagt udsendelses dato: 
6  juni 2002 
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Når uheldet er ude: 
Her i foråret er der mange der lufter deres flyvegrej og nogle kommer desværre galt af 
sted. Når uheldet er ude skal der indsendes en rapport til administrationen. Den skal 
beskrive dato, pilotnavn, flyvestil hg / pg, flyvested, forløbet omkring uheldet, hvem er 
kontaktet, evt. vidner. 
Hvis der er tale om mindre uheld, hvor årsagen er klar, er det nok at piloten og evt. 
vidner udfylder rapporten. Hvis der er tale om ulykke hvor politi og ambulance er 
indblandet skal havarikommissionen kontaktes.  Se deres adresser og tlf. nr. i 
sidespalterne. De vil vejlede jer med det videre forløb og hvis det er muligt, komme til 
stedet selv. De udfærdiger en rapport til politiet og forestår den videre kontakt til 
offentligheden.  
Vigtigt at huske; en uheldsrapport skal ikke angive skyldsspørgsmålet, men redegøre 
for forløbet optil og under uheldet. 
Uheldsrapporterne gemmes i en mappe hos administrationen og nogle bliver udgivet i 
dragesport under  ” pilot anonym ” for at alle kan lære af forløbet. Ved årets udgang 
indberettes der til HCL Havarikommissionen for civil luftfart om hvor mange og hvilke 
typer uheld vi har haft i det forgange år. 
 
 
LIGA flyvning: 
Ligaen er en fortløbende turnering. Den har periode fra 1 jan. – 30 nov. Alle med trin 5 
eller trin 4 med s- teori, kan deltage. Der køres en liste for paraglider og en for 
hangglider. Den er bl.a. adgangs givende til DM og det tilstræbes at følge FAI`s 
Sporting Code. Ligaen omfatter kun termikflyvning og der turneres i følgende 
discipliner: Fri distance, planlagt målflyvning, planlagt dogleg, planlagt ud og hjem, 
planlagt trekant og planlagt trekant via 3 vendepunkter ( stor trekant ). 
For at en flyvning kan optages på listen, skal den minimum være på 10 km for 
hangglider og 5 km for paraglider. De 4 bedste flyvninger tæller til turneringen, de 
resterende registreres blot. Der skal bruges foto som dokumentation. Rapporten skal 
være indsendt senest 8 dage efter flyvningen.(foto kan eftersendes efter nærmere 
aftale).  
Flemming Lauridsen sørger for en fast opdatering på vores hjemmeside, så alle kan 
følge med. Rapporter og regler kan fremskaffes på optrækspladserne eller via 
administrationen. De indsendes til: 
Flemming Lauridsen, Neksøvej 17,  7430 Ikast. Tlf. 97156502 
For øvrigt er der lige registreret en ny rekord med hanggliding. Den er sat af Carlos 
Alberto Morgarti fra Zapata USA. Det var en målflyvning på 503 km. sat den 28 juli 
sidste år. Slå lige den. 
 
 
Luftrummet over Jylland 
I næste måned kommer der et forslag til luftrums ændringer, i offentlig høring. Dette 
kom frem på et møde hos Statens Luftarts Væsen, hvor KDA var inviteret til at deltage. 
Det drejer sig om områder omkring Karup, Stauning og Sønderborg.  
Karup TMA foreslås udvidet mod syd. Området opdeles i flere mindre ”kasser”, der 
skal bruges til skoleflyvning. Den udvidelse der nu er på tale, er betydelig mindre end 
den der var fremme for 2 år siden. 
Stauning lufthavn har fået så meget trafik, at de har søgt om at få en TIZ. For at måtte 
flyve indenfor denne, skal der benyttes radio. 
Sønderborg TMA foreslås udvidet, over farvandet mellem Als og Fyn. Som forslaget 
ser ud nu, vil det akkurat dække lidt af Helnæs. 
Interesserede bedes rekvirere hørings materialet, når det bliver tilgængelig. 
 
 

 
 
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 
cwahl@stofanet.dk 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
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Kalenderen: 
 

6.-11( 12) maj DM i fladland  - drageflyvning Inviterede piloter Fasterholt  / DDU 
18. -24. maj DM i fladland  -paragliding Inviteret piloter Fasterholt / DDU 
17 – 20 maj Pinsetræf (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 
11 – 17 aug Termik 2 Fri tilmelding trin 4 Laragne Frankrig 
18 – 23 aug 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 81 10 
Mobil 20 12 73 37 
jes@dxp.dk 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne@worldonline.dk  
 
Artikler til Dragesport sendes til: 
Kaj Lauritzen 74 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
Billeder til: 
Martin Gornitzka 
dragesport@get2net.dk 
Deadline for stof til næste Dragesport: 
5 juni 2002 
Planlagt udsendelses dato: 
6 juli 2002 

 

PG elite udvalget: 
 
John Tvingsholm 
Vindegade 41 1 Th 
5000 Odense 
john@parapart.com 
 
Henrik Jensen 
Valby Langgade 234, St tv 
2500 Valby 
Tlf. 36 16 46 41 
hej@flsmidth.com 
 
HG elite udvalget: 
 
Jesper Hassing 
Aldersrogade 45A 4 th 
2200 København N 
Tlf. 35 83 48 78 
jesperhangglider@ofir.dk 
 
Niels Jørgen Askirk 
Enøvænget 4 
4060 Kirke Saaby 
Tlf. 46 49 97 77 
nja@rockwool.com 
 
Lars Bo Johansen 
Voldbjergvej 12, Hee   
6950 Ringkøbing 
Tlf. 21 49 72 82 


