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Ferielukket: 
Sekretariatet holder ferielukket i uge 20, fra torsdag d. 8 maj til og med søndag d. 18. 
maj 2003 
 
Husk  fornyelse  af ratingkort. 
Det er vigtigt at ratingkortet er i orden, så hvis du endnu ikke har fået det fornyet, så se 
at få det gjort med det samme. Forny gerne dit ratingkort allerede før jul ! Herved 
spares der også penge ! 
Det er vigtigt at forny dit ratingkort, for det første for at overholde DHPU's 
bestemmelser, for det andet, hvis der sker et uheld, der medfører indblanding af politi, 
skal der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved pilotens kompetence og certifikatets 
gyldighed. 
 
Klubbernes optagelse i telefonbøgerne. 
Vi vil hermed opfordre klubbernes formænd til at kontrollere om deres klub står i 
telefonbøgerne, eller kan findes på "www.dehvidesider.dk" eller  "www.krak.dk". Det 
er gratis for klubber at blive optaget i telefonbøgerne hos TDC. 
 
Hvis uheldet nu er ude!! 
Når der sker et uheld i vores rækker og især hvis udenforstående bliver involveret i det 
videre arbejde SKAL havarikommissionen altid kontaktes. Samtidigt skal bestyrelsen 
og sekretariatet orienteres. Denne påmindelse sker på baggrund af 2 sager. Den ene 
var en ”ene” motorulykke som politiet blev blandet ind i og siden SLV, som tog 
kontakt til bestyrelsen. Havarikommissionen og vi i bestyrelsen stod uforstående, 
måtte gå gættende rundt indtil vi fik fat i piloten, som heldigvis ikke havde lavet noget 
alvorligt. Men nok til at være i kontakt med politiet uden at indberette det. Den anden 
sag er tab af drager fra unionsbussen, hvor der blev taget kontakt til div. 
forsikringsselskaber, med henvisning til sekretariatet uden at der var ordentligt 
orienteret dertil. Så ligegyldigt hvor lille eller pinlig en sag må føles, så tag altid 
kontakt. En opfordring er også at skrive ind til dragesport og fortælle om uheldet, så 
andre kan lærer af det også. Dit indlæg kan bringes anonym hvis det ønskes.  
Havarikommissionen er: Kurt Grotkjær HG, Ivan Jensen PG, John Carlsen HG. 
 
BL 9-5 4 udgave: 
Så er den kommet tilbage til os i en ny høringsrunde. Denne gang meget kort og kun 
til os. Vi har frist indtil 19 maj, men har bedt om udsættelse indtil 31 maj. Alle der er 
interesseret i at modtage en kopi, bedes tage kontakt til Birthe hurtigst muligt. 
Desværre er den modtaget i trykt form. 
SLV har været meget samarbejdsvillig og har hørt på alle de indsigelser der har været. 
Der er nogle nye tiltag bl.a. ang. om brug af radioudstyr, ansvar som instruktør, 
godkendelse af forening og mulighed for at påbegynde uddannelsen allerede som 15 
årige. Hele hjælpemotor delen er ny. Det er nu påbudt at flyve med hjelm og ved 
højder over 150m redningsskærm.  Det voldsomme krav der tidligere var fremme ang. 
afstand til tæt bebyggelse på 150m er frafaldet for alm. flyvning men beholdt ved 
flyvning med hjælpemotor. Der må nu også medtages passagerer såfremt 
tandempiloten er instruktør eller uddannet tandempilot. Desværre er der ikke givet 
tilladelse til overflyvning af tættere bebyggelse. Der forlyder ikke noget om hvornår 
den forventes at træde i kraft. 
Her pr. 1 april er Asbo Holse fratrådt som værende vores tilsynsførende og det er 
fremover Børge Munk Alminde der er Luftfartsinspektør.  
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 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanggliding og 
Paragliding 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 Maj 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Juni 2003 
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Termik 1 + 2: 
Der er åben for tilmelding til begge kurser. 
Termik 1 afvikles på Fasterholt i perioden d. d. 13 – 18 juli. Pris 1000,-kr. 
Termik 2 afvikles i Annecy Frankrig inkl. et 2 dages sikkerhedskursus i perioden d. 
23 – 27 juni. Pris 2000,-kr. 
Transport er for egen regning, dog ”sælges” der billetter til bussen til termik 2. 
Se dragesport for yderligere info eller kontakt administrationen eller Lone. 
 
 
Pakning af redningsskærm: 
I samarbejde med PGNord blev der afholdt et kursus d. 4 april, med stor succes. 
Det skulle jo også være afholdt på Sjælland, men der ville situationen det 
anderledes. Desværre må kurset udskydes til efteråret, det sker torsdag d. 18 sept. i 
Roskilde, men mere derom når tiden nærmere sig. 
Der arbejdes på fremover at få en fast stab af pakkere, til at supervisere os allerede 
i marts / april mdr. så alle er klar til sæsonstarten. 
 
 
DIF kurser: 
DIF Roskilde Amt indbyder til følgende kurser: 
Idrætsmassage 12 timer d. 23 – 24 maj på Slagteriskolen i Roskilde pris 200,-kr. 
Grundkursus i førstehjælp 12 timer d. 13 – 14 juni på brandstationen i Roskilde 
pris 200,-kr. 
Tilmelding og betaling senest d. 10 maj til DIF Munkesøvej 18 4000 Roskilde. 
Henvis til klubben XC Sjælland med kontaktperson Lone. 
 
 
Indsamling af billedmateriale i Unionen 
Vi har allerede fået en del billeder tilsendt, men vi vil gerne have mange flere. Især 
gode skarpe billeder i høj opløsning og med både hangglidere og paraglidere på 
samme billede. Både papir billeder og digitale billeder modtages med tak. Vær 
venlig at skrive på en lap papir hvis papirbillederne ønskes returneret. 
HUSK skriv aldrig bag på billederne  skriften risikerer enten at trykkes igennem 
eller at smitte af på de bagvedliggende billeder. 
Billederne sendes enten til Lone eller  Niels Jensen. 
 
 
Ligaturneringen 2003. 
Den er allerede startet. De første distancer blev fløjet før påske. LarsBo  med 
32km. og Flemming på 11km. Ligareglerne kunne læses i det nyeste nummer af 
Dragesport. 
Når du flyver en distance, skal rapporten indsendes til Flemming Lauridsen 
Neksøvej 17 7430 Ikast. 
Tidsfristen er senest 7 dage efter flyvningen. Der må godt være flere flyvninger på 
samme film og den kan evt. eftersendes rapporten.  
Sidste års vindere var: PG Henrik Jensen 3 distancer 144,9 point. HG Jesper 
Hassing 6 distancer 504,1 point. 
Flemming offentliggøre listerne på 
http://home.worldonline.dk/flemhl/Konkurre/HGliga.pdf 
http://home.worldonline.dk/flemhl/Konkurre/PGliga.pdf 
 
 

HG bjerg DM 2003. 
Vi mangler stadig 2 personer til at tage sig af registrering af pilot data og 
reservation af værelser / campingvogne. 
Meld dig til dette nu til njaskirk@privat.dk eller på 46 49 07 77. 
Det vil mindske arbejdet hvis det kan ske til DM på Fasterholt. 
 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand og PR: 
Niels Jensen 
Teglvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Tlf: 98 35 56 60 
niels.jensen@sebbersund.dk
 
 
Bredden: 
Lone Askirk  
Enøvænget 4 
4060 Kr.-Saaby 
Tlf: 46 49 97 77 
lone.askirk@wanadoo.dk 
 
 
HG elite og redaktion:  
Henry Striip 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.striip@oncable.dk 
 
 
Flyvechef, uddannelse og 
PR: 
Kaj Lauritzen 
Bakkevej 36, Seem 
6760 Ribe 
Tlf: 75 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
 
 
PG elite og sikkerhed: 
Mikael Sejersen 
Halvtolv 24 
1436 København K 
Tlf: 32 54 94 34  
pg@sport.dk  
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
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Klubnyt 
 
Termik Pinsetræf d. 5-9 juni på Skjoldenæsholm  
XC Sjælland afholder termik træf i dagene 5-9 juni, begge dage inkl.,  på 
optrækspladsen Skjoldenæsholm. 
Arrangementet er åbent for alle PG/HG piloter, uanset niveau, som har lyst til at prøve 
kræfter med optræk. 
Har du lyst til fri flyvning ? Eller ligger der og lurere en kommende konkurrence pilot 
i maven? Så vil du måske hellere deltage i nogle af de opgaver der vil blive stillet, det 
er helt op til dig selv. 
 
For piloter under SP3/PP3 som ikke har foretaget optræk før, skal der være en 
instruktør fra vedkommendes klub til stede, som er bekendt med optræks skoling. 
Ligeledes skal man være i besiddelse af S-teori for at kunne flyve distance, fra 
pladsen. 
 
Dags programmet vil være: 
10.00 – 12.30 Instruktion og skoling i optræk. 
12.30 – 17.00 Termik flyvning samt opgaver. 
Hvis vejret tillader det, samles vi om grillen og hygger os sammen, over dagens 
begivenheder. 
Tilmelding 
Skal ske til Michael Rørgren michael.roergren@privat.dk senest søndag d. 1. juni. 
Start gebyret på 100,- kr. for medlemmer af XC-sjælland og 200,- kr. for andre 
deltagere, skal være indbetalt til klubbens konto (6610-1369049) senest 1. juni. 
 
For piloter som kommer langvejs fra er der mulighed for privat overnatning eller på 
Skovmølle Camping, tlf.: 57 52 82 61. 
 
Så kom og få nogle hyggelige og sjove dage sammen med dine flyve venner! 
 
Bilførere søges 
I forbindelse med at XC Sjælland afholder Termik træf  i dagene fra d. 5-9 juni, begge 
dage inkl., har vi brug for en eller flere bilførere. Der ydes et honorar på 387,- kr. pr 
gennemført flyvedag. 
Har du mulighed for at hjælpe os en eller flere dage, er du velkommen til at kontakte 
Michael Rørgren michael.roergren@privat.dk eller på tlf. 43 62 82 10. 
 
HG i laden. 
Alle der har vinger liggende i klubben, bedes mærke dem med navn. 
Vinger uden navn vil blive fjernet efter sommerferien. 
Efterlysning: 
Er der nogen der har en trappestige med 6-7 trin i overskud, så kan vi godt bruge 2 stk 
til håndtering af vingerne på de 2 øverste reoler. 
 
Plakatsøjlen. 
 
Her er også plads til dine annoncer. 
 
Moyes Icaro 2000 XS 155 race, rød / hvid egenvægt 29,5, pilot 60 –100 Kg 
5000,- Kr. kan ses på Fasterholt under HG DM. 
Henv. til Niels Jørgen  njaskirk@privat.dk eller tlf. 46 49 97 77 
 
Ønskes: Forslag til et nyt navn til nyhedsbrevet. 
Andre kreative ideer eller konstruktiv kritik er også velkommen. 
Henv. til Niels Jørgen  njaskirk@privat.dk eller tlf. 46 49 97 77

 
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 
crandair@mail.tele.dk 
 
 
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 
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Kalender 2003 - Dansk Drageflyver Union 
(ret til ændringer forbeholdes) 
 

 
Dato 

 
Arrangement 

 
Deltagere  

 
Sted / Arrangør 

12. –18 
maj 

DM i fladland  - 
paragliding 

Inviteret piloter Fasterholt / 
DHPU 

24.-30 
( 31) maj 

DM i fladland  - 
drageflyvning Inviterede piloter Fasterholt  / 

DHPU 

5 – 9 juni 
SM Open HG og PG 

(optræk) 
Fri tilmelding 

XC sj. 
 

(7) 8 – 14 
juni.  

Nordisk mesterskaber  
Trike optræk Hangglider 

Open trin 5 Koping airfield 
Sverige.  

19 – 28 
juni 

For - Europamesterskaber 
i Hanggliding Landsholdet Millau Frankrig 

21 – 28 
juni Termik 2 

Fri tilmelding 
trin 4 

Annecy Fr./ 
DHPU 

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) 

Fri tilmelding Venø  / DHPU 

13 – 18 
juli Termik 1. 

Fri tilmelding 
Trin 3 

Fasterholt / 
DHPU 

21.-27. juli 
MDK cup 
HG og PG 

Fri tilmelding Fasterholt / 
MDK 

(8) 9 – 16 
aug. 

Viking HG open - Bjerg 
DM 

Fri tilmelding trin 
5 

Laragne 
Frankrig / 

DHPU 

18 sept. Pakning af 
redningsskærm Fri tilmelding XC-Sjælland/ 

DHPU 

25 – 26 
okt. Instruktør kursus 

Klubinstruktør / 
chefinstruktør 

Fasterholt / 
DHPU 

1 - 2  nov. 
 Landsholdsamling 

Paragliding. 
Bruttolandsholdet Vejle / 

Eliteudvalg. 

    

    

Der er også plads til din klubs åbne aktiviteter. 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
E-mail: 
kaja-kurt@mail.tele.dk 
 
 
Ivan Jensen 
Østersøvej 14 
7471 Sunds 
Tlf fastnet 97 14 40 04 
Mobil  
E-mail:  
 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
E-mail: 
kyhne@worldonline.dk 
 
 
 
 
 
 
Her er plads til en 
stregtegning af din 
motoriserede vinge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
06 Maj 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Juni 2003 


