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Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2003. 
Dansk Drageflyver Union har i sine vedtægter fastsat 2 mulige datoer for det årlige 
ordinære rep-møde. Den sidste lørdag i feb. eller den første i marts. 
Repræsentantskabsmødet i 2003 bliver lørdag d. 1 marts kl. 13:00 i magasinet på 
Skjoldenæsholm Gods ved XC Sjællands optræksbane. 
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være DDUs 
administration i hænde senest d. 1 jan. 2003. Forslag kan fremsendes på e-mail, men 
en original med underskrift skal medfølge. Forslag til rep-mødet kan ikke indeholde 
økonomiske støtteordninger eller specialtilskud til enkelpersoner eller klubber. 
Der udsendes i feb. mdr.  indkaldelser til rep-mødet direkte til klubberne, ledsaget af 
de forslag der skal behandles,. 
 
På nuværende tidspunkt ved bestyrelsen allerede, at der skal vælges 2 nye personer ind 
i bestyrelsen, da Scott vores formand ikke ønsker genvalg, samt Christian som 
varetager pg eliten heller ikke ønsker genvalg, derudover er Henry på valg. Hvis der er 
piloter i jeres klub, der ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen, men ikke kan deltage, 
kan de opstille via fuldmagt igennem klubbens delegerede.  
Bestyrelsens budget for 2003 vil komme i dragesport. 
 
 
Jule -ferielukning: 
Der gøres opmærksom på, at sekretariatet holder ferielukket i perioden: 
Fredag d. 20. december 2002 til og med søndag d. 5. januar 2003. 
 
 
Medlemsregistrering. 
Så lykkedes det, næsten, at få alle klubber til at indrapportere deres medlemstal til 
DIF. Nogle klubber måtte flere gange omkring den elektroniske tilmelding, da de ikke 
blev registreret på trods af deres ihærdige forsøg. Heldigvis fulgte Birthe med på 
sidelinjen og kunne rykke for indrapporteringen hos klubberne. Desværre har vi haft 
en nedgang i vores medlemmer her i 2002 til i alt 902 medlemmer. 3 klubber er 
halveret og en enkelt har haft alvorlig nedgang fra 53 til 12 medlemmer. Fremgangen 
er hovedsagelig sket i paraglider klubberne. Vores medlemsregistrering har indflydelse 
på den økonomiske fordelingsnøgle hos DIF, hvor vi får point efter aktiviteter, 
klubantal og medlemmer. Derudover gives der point efter aldersfordeling og køn. Her 
har vi fået ekstra point, da der er kommet et par piger mere med i sporten end i 99. 
Breddeaktiviteter, uddannelse og konkurrencer er også parameter i nøglen. På 
konkurrenceområdet har vi også fået et point mere, da vi har øget deltagelse i 
konkurrencer. Vi har endnu ikke fået godkendt vores bjerg DM, da de skal have været 
afviklet i 3 år med mindst 10 deltager, men det forventer vi at få her fra 2003. 
 
Fra DIFs side er der varslet en ændring af den økonomiske fordelingsnøgle fra 2004. 
De ønsker at sætte  antallet af medlemmer op, fra 600 til 2000 for at have en godkendt 
aktivitet. Her vil vi komme alvorligt i klemme. Hvis vi ikke kan få godkendt vores 
aktivitet( er) er vi ikke længere støtteberettiget. Heldigvis er vi ikke ene om den 
kedelige situation, da der er 8 forbund under DIF der bliver berørt og 3 der er tæt på.  
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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 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
31 Januar 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
6 Februar 2003 

Paragliding Hanggliding 
Nr. 07 – 8 November 2002 
Nyhedsbrev for Dansk Drageflyver Unions medlemmer 
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Vi vil sammen arbejde på at dette ikke gennemføres.  I dag har de forbund der har 
været medlem af DIF fra før 99, en særregel om minimum 1000 medlemmer for fuld 
tilskud, men nye forbund der ønsker indtrædelse i DIF, skal være mindst 2000 
medlemmer, og med mulighed for støtte til aktiviteter som mindst 600 medlemmer 
udfører. For DDU ville de betyde at hvis vi var 600 drageflyver og 600 paraglider 
kunne vi have 2 godkendte aktiviteter, men i dag har vi kun 1 godkendt aktivitet. Og 
hvis nedgangen fortsætter … tja … 
 
 
Fornyelse af Rating-kort 
Uanset, hvornår på året Rating-kortet er udstedt, skal det fornyes én gang om året 
nemlig pr. 1. januar. 
 
Procedure: 
Chefinstruktøren får i november/december måned  tilsendt en liste over klubbens 
elever/piloter. 
Chefinstruktøren melder tilbage til DDU´s administration, hvem der skal have fornyet  
(dvs. stadig er aktive), de gamle rating-kort skal ikke medsendes. 
Deadline for indsendelse er 20. december 2002 
Chefinstruktøren sender kopien af listen til klubbens kasserer. 
 
Rating-kort fornyes efter følgende plan: 
Medlemslister indsendt i december 2002 fornyes og afsendes i uge 2. 
Medlemslister indsendt i januar 2003 fornyes og afsendes i uge 7 
Medlemslister indsendt i februar 2003 fornyes og afsendes i uge 11 
Medlemslister indsendt i marts 2003 fornyes og afsendes i uge 15 
 
Prisen for fornyelse er kr. 100,- pr stk. 
Fornyelser efter 31. marts tillægges et gebyr på  kr. 50,- pr stk. 
Fornyelse af FAI-licens koster kr. 60,- pr stk. 
 
 
BL 9-5 4 udgave: 
SLV arbejder stadigvæk på et udkast og forventer ikke et færdigt resultat lige først for. 
De har modtaget rigtig mange forskellige indsigelser, både fra privat personer, klubber 
og DDU officielt, men også fra DIF og en anmodning fra Trafikministeriet om at tage 
hensyn til vores sports udfoldelsesmuligheder, da et par klubber havde sendt deres 
indsigelser den vej rundt også. Hvis din klub også har sendt en indsigelse ind, men ikke 
har fået sendt en kopi til administrationen endnu, må det gerne gøres. Alt materialet 
samles i en sagsmappe. 
 
 
Power paraglider / hangglider 
Ved sidste års rep-møde sætte bestyrelsen regelsættet af power paraglider / hangglider 
til implementering i Safepro / Parapro håndbogen, til høring. Dette er stadigvæk til 
høring og vil, hvis der ikke er ønsker om ændring, blive fremsat til vedtagelse ved rep-
mødet i 2003. Piloter der ønsker regelsættet til gennemlæsning, kan modtage det ved 
henvendelse hos administrationen. 
 
 
Plakatsøjlen: 
Topless La Mouette 13,5 sælges priside 12.000,- 
Flemming Lauridsen flemhl@image.dk Tlf. 97 15 65 02 
 
Speedarmes, lilla, sælges 150,- 
Niels Jørgen Askirk njaskirk@privat.dk Tlf. 46 49 97 77 
 

 
 
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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Spørgsmål til tænketank: 

 
Hvad er DDU: 

• En organisation af en gruppe mennesker der arbejder mod et fælles mål?  
• En organisation af en gruppe mennesker der har forskellige mål, men som er 

enige om, at vi alle vil overleve? 
• Andet. 

 
Hvordan er der lige vi arbejder og handler i DDU. 

• Tilfældigt? 
• Impulsivt? 
• I panik? 
• Efterligner de andre friflyverforbund? 
• Gør det som vi kan få medlemmerne til at gøre? 
• Andet. 

 
Hvad giver en fælles følelse:  

• Logoet?  
• Navnet?  
• Indholdet?  
• Andet. 

 
Har du tænkt over dette: 

• Hvorfor er du medlem? 
• Hvad er DDU kendt for? 
• Hvad skal DDU være kendt for? 
• Hvad er DDUs målsætning? 
• Kendte du den før du slog det op? 
• Hvad skal være høj satsningsfelter de næste par år? Skoling, breddekurser, 

elite / talent træning, nye regionalcentre med optræksbaner, andet. 
• Skal vi have en sommerlejr, der er fælles for alle klubber under DDU? 
• Beskriv kort, hvad du ser som fordele og ulemper ved en fælles lejr. 
• Hvis ja, skal det så være Venø: nævn fordele og ulemper ved Venø/Venøborg. 
• Hvis nej, så beskriv kort, hvad du mener, vi skal sætte i stedet. 
• Hvor vil du være med til at løfte? 
• Hvad kan vi gøre for familien, så ” tidsrøvere ” er ok? 
• Kan DDU trække på dit privatliv / joberfaring? 
• Hvad bør vi gøre ved de ” ulydige ”? 
• Hvad er dine ønsker for fremtidig aktivitet i DDU? 
• Nævn 5 gode grunde, der gør at andre skal blive medlem af DDU. 
• Andet? 

 
Dine besvarelser skal sendes til administrationen og de vil blive brugt som vejledning 
til den kommende bestyrelses arbejde. 
 
 
 

 
Husk at der også er plads til din klubs nyheder i nyhedsbrevet 

 
 

 
 
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: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 87 45 
jolic@stofanet.dk 
 
Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
06 November 2002 
Planlagt udsendelses dato: 
06 December 2002 

 


