
 

DHPU Nyhedsbrev November 2003 
1 side 

 
 
 
 
 
 
 

 
Klublederseminar. 
Lørdag d. 31 jan. 2004 afholder vi seminar for klubbestyrelse og chefinstruktør. Det 
sker denne gang på Sjælland. Emnerne vil i år være vores medlemstal, registrering til 
DIF, tilskuds muligheder fra andre organer, pasning og pleje af skrænterne herunder 
arbejdet med naturfredningsforeningen ol via vores nye miljø udvalg. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og se mere i næste nr. 
 
Ny mand i bestyrelsen. 
Jens Chr. Lisbjerg er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Mikael Sejersen.  Jens 
Chr. varetager pg eliten og  sikkerhedsudvalget. 
Jens Chr. er paraglider og kommer fra Wingover. Har været pilot siden 99. indehaver 
af trin 4. Hjælpeinstruktør i klubben. 
 
Ny udvalg er nedsat. 
Miljøudvalget er oprettet for at værne om DHPU´s flyveinteresser i det åbne land. 
Særlig omkring privatejede, fredede og offentlige skrænter over hele landet, er der  
behov for en indsats overfor interessekonflikter. 
 
Miljøudvalgets arbejdsopgaver kan være: 
 

1. At mægle i stridigheder mellem beboerne omkring flyvestederne  og 
brugerne . 

2. Sætte sig ind i reglerne for færdsel i det åbne land. 
3. Forsøge at være med hvor beslutningerne (forbudene) bliver truffet. 
4. Opdatere og overholde de aftaler der bliver truffet med myndigheder og 

ejere. 
5. Oprette et landsdækkende samarbejde med klubber under DHPU. 

 
Miljøudvalget er underlagt Flyvechefen og består pt. af Dennis Sørensen fra LÅ og 
Tommy Petersen fra PG Fyn. Så hjælp dem, når og hvis de kontakter din klub. 
 
Førstehjælpskursus. 
I samarbejde med Røde kors og dykkerne fra Roskilde indbydes der til 4 aftener i 
Grundkursus i førstehjælp. 
Kurset beskæftiger sig med den almindelige førstehjælp, der vil også være 
praktiske øvelser. Der arbejdes med de sidste anerkendte metoder og former 
for genoplivning. 
Starter fredag d. 09, d. 16, d. 23 og d. 30 jan. 04 kl. 19:00 - 22:00 
Tilmeldingsfrist er 15 dec. 03 
Pris 100,-kr inkl. bevis. 
minimum 12 deltager max. 16 
Sted DRK Roskilde afd. Københavnsvej 26C Roskilde 
Tilmelding til Frank Cabras tlf. 40 45 96 07 mail: cabras@webspeed.dk 
Sig gerne at du er drageflyvere og send gerne en cc. til mig om tilmeldingen. 
 
Kurset er åben for alle også familiemedlemmer. Hvis vi selv kan stille med 16 deltager 
laver instruktøren gerne et kursus for kun os. Dette gælder også for Jylland/Fyn, så 
saml piloter sammen og der kan arrangeres et kursus for jer også, med en jysk 
instruktør.  

 

 
Indhold: 
 
Klubleder seminar 
Sæt kryds i kalenderen. 
 
Nyt bestyrelses medlem
PG suppleanten er trådt ind.  
 

Ny udvalg 
Flyvestedspleje. 
 
Førstehjælpskursus  
Et godt tilbud! 
 
 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 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 87 45 
dds@jolic.dk 
 
Deadline for stof til næste 
Dragesport: 
06 November 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
06 December 2003 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 december 2003 
Planlagt udsendelses dato: 
06 januar 2003 
 

Paragliding Hanggliding 
Nr.14 – 07 Nov. 2003 – 2. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 


