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                      Til alle DHPU’s medlemmer. 

                 
               Må 2005 bliver et godt og sikkert flyve år for os alle. 
 
 
 
Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2005 
    
Til samtlige klubber under DHPU: 
 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union har i sine vedtægter fastsat 2 mulige datoer 
for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, den sidste lørdag i februar eller den 
første lørdag i marts. 
 
Repræsentantskabsmødet bliver lørdag d 26. februar 2005 på Sjælland i: 
 
Skjoldenæsholm Golfcenter, Skjoldenæsvej 101, Jystrup.  
(Mellem Skjoldenæsholm og Sporvejsmuseet.) 
 
Deadline for indsendelse af forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet  
er nu overskredet. 
Yderligere emner der ønsket drøftet, henvises til eventuelt, med de 
begrænsninger dette medfører.  
 
Der udsendes i februar måned indkaldelse til repræsentantskabsmødet, ledsaget af de 
forslag der skal behandles, direkte til klubberne. 
 
Formandens Nytårshilsen 2005. 
 

Hvad mon dette år vil bringe os? 
Vi ved dog at dette år bliver et skæbneår for unionen. Vi skal op over de  1000 
kontingent betalende medlemmer inden 1. september ellers bliver vores  tilskud 
reduceret. 
Først vil jeg dog bringe en tak til alle de mange, som  har bidraget til unionens 
aktiviteter i 2004. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Rep-mødet 2005 
Afholdes på Sjælland 
 
Formanden har ordet 
Nytårshilsen fra Niels Jensen 
 
BL 9-5 4 Udg. 
Ny version af den gamle 
 

Nordiskmøde  
Vores samarbejde udvides 
 
NM 2005 
PG I Frankrig, -HG 
 

Nordiske rekorder 
Opdateret liste  
 
Ulykkes forsikring 
Der er lykkedes  for svenskerne 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider 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: 
29 januar 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
08 februar 2005 

Paragliding 
Hanggliding 
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(Formandens Nytårshilsen fortsat…1) 
 
Aktivitetsniveauet har været  højt, og mange har lagt et stort arbejde i de mange 
arrangementer der har  været afviklet. 
Ser man på kalenderen for 2004, har der været noget i næsten  samtlige uger i 
sæsonen. 
Af mærkesager kan nævnes Heatherhill, som hænger  lidt i Skov og Naturstyrelsen 
pga. af regeringens mange naturlovforslag der  er i høring. 
Møns Klint aftalen er i hus, og jeg håber vi får mange gode  flyvedage der. 
Skrænt-aftalen med RC-unionen er blevet opdateret og skærpet. 
 
Bestyrelsen har været igennem et forløb med DIF: Ungdomsvenligt Forbund, som har 
givet bestyrelsen 12 mærkesager at arbejde på, noget I vil komme til at høre mere om. 
 
Desværre nåede vi også at få en alvorlig klage fra SLV. En af de klager jeg gerne ville 
have været foruden; men som for nogen måske kommer som en kærkommen 
anledning til at markere justits og konsekvens. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at visse bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer længe har presset 
på, for at få markeret, at unionen ikke vil tolerere lovovertrædelser. Og det kan ikke 
siges tydeligt nok: 
Unionen vil  ikke tolerere lovovertrædelser, hverken civilretslige love eller vore egne 
interne love og regler. 
Derfor vil der i det nye år blive kørt en disciplinærsag, mod den pågældende. 
 
Skal vi prøve at skue lidt ind i fremtiden, f.eks. det kommende år, så  er der med 
baggrund i 2004 lagt op til mange og store forandringer i den omverden vi fungerer i. 
Det europæiske luftrum er under stor forandring, det påvirker på mange måde de 
organisationer vi samarbejder med. 
KDA forsøger ihærdigt at finde ud af hvilket ben det skal stå på. Derfor er der blevet 
nedsat et Perspektiv-udvalg i hvilket jeg har fået sæde. Det blive udvalgets opgave at 
komme med forslag til hvorledes KDA skal være organiseret i  fremtiden, og hvilke 
opgaver KDA skal påtage sig. Der er allerede kommet nogle meget spændende 
forslag, som det er for tidligt at komme ind på her. 
 
FAI har 100 års jubilæum i år. Det vil blive markeret på forskellig vis og  hvis vi kan 
bidrage med noget i den anledning synes jeg vi skal gøre det. 
Jeg har oversat FAI's nye målsætning til dansk, som er blevet udgivet i Dragesport og 
i Flyv. 
I den nye EU lovgivning er der lagt op til at de nationale luftfartsorganisationer bliver 
selvadministrerende, når det gælder mindre fly. 
Vi vil arbejde ihærdigt på at KDA får mest mulig indflydelse i denne opgave, set i 
lyset af at SLV netop har indført nye gebyrer der betyder prisstigninger på hen ved 
300%. Selvom det ikke direkte berører os, så vil det have en stærkt begrænsende 
virkning på almen flyvning i Danmark, hvilket vi ikke kan være interesseret i. 
EHPU arbejder ufortrødent videre med at varetage vore interesser i europæisk 
luftrum. 
I CIVL regi bliver der måske i det nye år vedtaget et forslag om en PG konkurrence 
klasse, nemlig Mono-klassen, der bliver fri for prototyper og usikre vinger. 
 
Ser vi  på vores egen organisation DHPU, så har vi stadig en del problemer med 
løsningen af en lang række opgaver. Det er stadig svært at få folk til at tage ansvar og 
ejerskab for opgaverne. Derfor er der stor risiko for at nogle opgaver falder til jorden, 
og nu kan vi jo ikke lide når noget falder til jorden, ha, ha.! 
Derfor vil jeg bede alle gode kræfter om at melde sig til bestyrelsesarbejdet og til 
udvalgsarbejder. Hver gang et bestyrelsesmedlem eller et udvalgsmedlem hopper fra, 
falder opgaverne tilbage på formanden. Selvom formanden kan meget, så er der også  
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, PR: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT/Web: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk 
 
 
 
HG elite, Redaktion, Motor
Henry Stripp 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.stripp@oncable.dk 
 
 
 
Sikkerhed:  
Michael Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 4117 3069 
m.roland.h@get2net.dk 
 
 
 
Uddannelse, Bredde, Miljø 
Jens Christian Lisberg 
Brandholmsallé 55 
2610 Rødovre 
Tlf: 36 70 95 08 
Mobil 29 92 03 39 
jclisberg@paraglider.dk 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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(Formandens Nytårshilsen fortsat…2) 
 
grænser for hvor meget. Der er mange nye og spændende ting på vej i organisationen. 
Rigtig mange nye klubber er under oprettelse, der er godt gang i instruktørerne og 
forhåbentlig kommer arbejdsgruppen for instruktøruddannelsen med et godt forslag 
her i januar. 
 
Gunnar Daugaard har netop præsenteret sit bidrag til nye faciliteter på hjemmesiden. 
Meget spændende og flotte funktioner med bl.a. central medlemsregistrering, 
automatisk nyhedsbrev udgivelse, mailgrupper og meget andet. 
 
Jeg synes tiden er inde til at nedlægge Dragesport, og bruge de rigtig mange penge det 
koster os, på noget mere tidssvarende, og noget jeg tror vi får meget mere glæde af. 
 
Det har vist sig overordentligt svært at få ajourført hjemmesiden tilstrækkelig hurtigt 
og løbende. Derfor vil jeg foreslå at vi bruger en del af de penge vi sparer på 
Dragesport til at købe os til prof. opdatering af hjemmesiden, så den hele tiden er 
tidssvarende og aktuel. 
Da det er så svært at få medlemmerne til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, må vi 
forsøge at gøre det attraktivt. Det kunne f.eks. være at  unionen bekoster en ADSL 
forbindelse til bestyrelsesmedlemmerne, så vi kan holde bestyrelsesmøder over nettet, 
tale i IP-telefon og se hinanden på WEB-cam. 
Dette vil betyde at vi vil kunne holde bestyrelsesmøder en gang om måneden og 
derved få en mere smidig sagsbehandling. 
 
Vi kan også håbe på at Skjoldenæsholm kommer i gang med etablering af et klubhus, 
at Dragen Nordjylland og PG-Nord får etableret den fjerde optræksbane i Danmark 
 
Godt nytår alle sammen 
Niels 
 
 
BL 9-5  4 udgave. 
 

Vores nye BL er nu trådt i kraft d. 1 januar 2005, den kan findes på: 
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/Get/File -324/9_5_udg_4.pdf 
Bemærk at der også findes en engelsk version. 
 
 
Nordisk samarbejde. 
 

Danmark har i november været vært for det årlige nordiskmøde.  
I år blev mødet holdt i Litauen, fordi de Baltiske lande længe har ønsket at få et 
nærmere samarbejde. Som det ser ud nu udvider vi det Nordiske samarbejde med 
Letland og snart også Litauen. Estland halter lidt bagefter organisatorisk og ønsker 
blot at blive holdt orienteret indtil videre. 
 
Gennem dette samarbejde har vi i flere år forsøgt at øge sikkerheden for vores piloter i 
FAI CAT1 konkurrencer. 
Vi har forsøgt at lave en separat "Seriel Klasse" for paragliding. Her skulle det så 
være muligt at deltage i rimelige sikre og gennem testede skærme. Dette er nu næsten 
opgivet pga. manglende mulighed for kontrol og vilje. 
I stedet vil der nu blive forsøgt at lave en konkurrence, hvor alle flyver med samme 
type / fabrikat af vinge. De skal kunne købes min. 1 år før konkurrencen og til 
konkurrencen vil alle få udleveret 1 helt ny vinge, til brug i konkurrencen. 
 
Resultatet af dette års møde er bl.a. flg. forslag til CIVL / FAI: 
 
Konkurrence stederne skal før de bliver godkendt, bevise at der kan gennemføres 

 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 3956 3228 
Henrik.Roland.Hansen@seas.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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sikre opgaver.  
Ændring af måden opgaver sættes, så de ikke bliver lavet efter hvad de 10 bedste 
piloter kan, men hvad de fleste vil være i stand til at flyve sikkert. Ruten skal ligges så 
f.eks. risiko for roter / læ side flyvning og andre unødvendige risici undgås. 
Hvis ikke dette er acceptabelt skal kvalifikationen for at deltage, være skrappere og 
dette vil medfører at ikke alle lande kan sende piloter. 
Åbenhed omkring uheld, bl.a. at de skal gennemgås på den flg. dags teamleader 
briefing. 
De regler der bliver godkendt før en konkurrence, skal der være regler for i hvor 
kraftig vind der må udskrives opgaver. 
 
For dem der er mere interesserede, kan hele den engelske tekst i disse forslag findes 
den på: http://www.fai.org/hang_gliding/meetings/ (download møde pakken) 
Eller rekv. den fra Scott, Niels Jørgen eller administrationen. 
 
 
Nordisk mesterskaber 2005. 
 

Der bliver ikke noget Nordiskmesterskab i Kina i år. Der er flere årsager, f.eks. var 
planen at afholde det som et fælles PG & HG, men de er ikke helt klar til at arrangere 
det i Kina, da der kun er en HG pilot dernede. 
Transporten vil også være lidt for dyr og besværlig. 
Se alle de indhentede data på http://www.fisflug.is/china Brug oplysningerne til din 
egen tur, til en af de PG konkurrencer de arrangere. 
 
Der bliver ikke noget HG mesterskab, da ingen ønskede at afholde det I 2005. 
 
Det Svenske BID fra Club 2000. (Annecy 13-18 juni?) blev derfor godkendt som det 
eneste reelle bud. 
 
 
Nordiske rekorder er opdateret. 
 

Nogle af dem er der kun en teoretisk chance for at slå i Danmark og andre af de små 
lande. Derfor vil der blive åbnet for at vi kan sætte Nordiske rekorder i et andet 
Nordisk land fra 2006. 
Se dem på: 
 

http://www.fisflug.is/Default.aspx?tabid=46 
 

Vi har trods alt stadig en del af dem på ”Danske vinger” / piloter. 

 
En ulykkesforsikring der er til at betale. 
 

I Sverige har de fået en god aftale om ulykkes / livsforsikring der dækker vores 
flyvning. 
Den billigste der koster 69 € årligt dækker flg. 
5-100% invaliditet max. 55.000 € 
Genoptræning max. 4.600 € 
Død 3.700 € 
+ tandlæge, transport mm. 
Invaliditets delen kan opgraderes for 50 €, til en dækning på 130.000 € 
Alle piloter i de nordiske lande kan købe denne forsikring. 
 
 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
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 
kyhne@worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
gingliders@get2net.dk 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen@seas.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 2128 3079 
Dds@jolic.dk 
 
Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
06 marts 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
06 april 2005 
 


