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Alle DHPU’s medlemmer ønskes rigtig 
Godt Nyt Flyve-år! 

 
 
Repræsentantskabsmødet 2007. 
 

Til orientering holdes det ordinære repræsentantskabsmøde 
 
 

Lørdag den 24. februar 2007 kl. 13.00 
 

KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 
 
 

Dagsorden udsendes senere, hvor hjemmesiden også vil blive opdateret. 
 
 
 

 
Hermed indkaldes til XC-Sjællands ordinære generalforsamling: 
 
 
 

Dato: søndag d. 4/2 2007 kl. 14-17.30 
 

Sted: KDA-Huset ved Roskilde Lufthavn 
 
 

Dagsorden i følge vedtægterne. 
 

(Der indkaldes senere med mail til alle medlemmer.) 
 
 
Lidt info fra Nordisksamarbejdsmøde November 2006. 
 

Samarbejdet har i mange år været mellem de 5 nordiske lande, men nu ser det ud til at 
både Estland og Litauen vil blive optaget. Estland har allerede givet deres tilsagn. 
I CIVL og EHPU regi går samarbejdet under navnet ”Den Nordiske Mafia”. Der er 
fordi at hvis et af de Nordiske lande ønsker at få noget ændret, vil de øvrige støtte op 
om det, hvis ellers det er et fornuftigt forslag. Vi er dermed en magt faktor de store 
lande tager alvorligt. 
 

NM 2006. 
PG Piedrahita / Spanien. Der er en hjemmeside med info. 
HG vil med overvejende sandsynlighed, blive afholdt i Vågå / Norge. Island havde 
ellers en ”føler ude”, om vi var interesserede i at deltage i et arrangement i Laragne. 
 

CIVL badges / Pins. 
Scott orienterede om de nye badges / pins, som kan ses på FAI shoppen. 
Hvis du ønsker at erhverve eller tildele dem til klub medlemmer, kan det ske via en 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Rep-mødet. 
Tid og sted. 
 
XC-Sjælland 
Generelforsamling 
 
Nordiskmøde 
Uddrag af emnerne 
 
NM PG 2007 
Information 
 
HG aktivteter 
Foreløbig kalender 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
KDA - huset 
Lufthavnsvej 28 
DK 4000 Roskilde 
Tlf:  4614 1509 
e-mail: dhpu(a)dhpu.dk 
Web: www.dhpu.dk 
Kontortid: 
Dagligt Man.- Fre.  
10:00 - 15:00 
 
Sekretær Anders Madsen 
Bogholder ? ? 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28  Januar 2007 
Planlagt udsendelses dato: 
08 Februar 2007 

Paragliding Hanggliding 
Nr.039 –  05 Januar 2007 –  6. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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DHPU betyrelsesbeslutning om at lave et indkøb af den ”startpakke” CIVL tilbyder. 
http://shop.fai.org/e/produits_civl_e.html 
 

Uheld / Ulykker. 
Under gennemgangen af dette emne viste det sig at den største fællesnævner for de 
registrerede uheld, var at piloterne ikke respekterede vejret og de tog større chancer. 
Instruktørerne  bør derfor gøre mere ud af at påvirke nye piloter til at have respekt for 
vejret, hvis ikke denne tendens skal fortsætte. 
 

CompeGPS. 
Softwaren vil ikke blive videre udviklet af programmøren, derfor vil CIVL arbejde 
ihærdigt på at finde en erstatning hurtigt. Når reglerne for internationale konkurrencer 
ændres, kræver det mange gange ændringer i softwaren. 
 

Mere info. 
Dette var kun et lille udpluk af de emner der blev behandlet, hvis du ønsker mere info 
kan du sende en mail til njaskirk(a)privat.dk. I mailen kan du bede om det uofficielle 
danske notat eller det officielle referat på engelsk. 
 

Andre emner der blev behandlet er f.eks. nye skolingsmetoder, Nordiske rekorder, 
årets bedste flyvninger, miljø forhold, CIVL emner der skal behandles i februar, ny 
organisationssystem i Norge, mm. 
 
 
NM PG 2006. 
 

De Åbne Nordiske mesterskaber i paragliding afholdes i Piedrahita/Spanien, 16. - 23. 
juni. Ansvarlig for konkurrencen er, ligesom i 2003, Mads Syndergaard. Det er lidt af 
et jubilæum denne gang, for det er 10 år siden vi første gang havde NM udenfor de 
nordiske lande - i '97 var vi oveni købet også i Piedrahita! 
 

I 2001 vandt Henrik Jensen NM stort i Piedrahita, trods særdeles mange stærke 
udenlandske piloter i feltet. 
 

Konkurrencen er åben for Trin 4 og Trin 5 piloter med FAI licens, og tilmelding 
foregår på www.nordic-open.eu 
 

Det er en Cat. 2 konkurrence, og der ser ud til at blive rift om pladserne, med 75 
tilmeldinger i løbet af den første uge hjemmesiden har været Online. Bemærk iøvrigt 
at Briterne afholder en afdeling af deres Open ugen efter i Piedrahita - for den ivrige 
er der således mulighed for at slå to fluer med ét smæk 
 
 
HG Elite aktiviteter 2007. 
 

Forårstræning med Hollænderne. Frankrig, Østrig eller Italien 
27. April – 6. Maj Bruttotruppen, Ca. 14 piloter 
 

Danish Flatland Nationals. Fasterholt, Danmark 
24. Maj – 28. Maj Alm. DM deltager 
 

Pre Europeans 2007. Greifenburg, Østrig   
16. Juni – 24. Juni Landsholdet + evt. (fri tilmelding). 
 

German Open. Ruhpolding, Tyskland 
30. Juni – 7. Juli Bjerg-DM, Alm. DM deltager 
 

16th World Hang Gliding Championships. Big Springs, Texas 
8. – 18. August  ”Netto landshold” 
 

British Open. St Andre Frankrig 
26. August – 1. Sept. Landsholdet + evt. (fri tilmelding) 
 
 

Husk at tilmeldingen for For-EM 2007 i Griefenburg er startet. online reg. på  
www.drachenflieger.att 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
miljø: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen(a)sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT, sikkerhed, 
redaktion: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens(a)paraglider.dk 
 
 
Uddannelse: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
 
 
Projektarbejde, bredde: 
Lasse Brahe 
Lassebrahe(a)mail.dk 
Tlf. 26202200 
 
 
Forsikring-IT, HG elite, 
Bredde, PR- multimedie: 
Mikkel Wilmann 
H/F Frederikshøj 220 
2450 Kbh. SV 
Tlf. 33257301 
Mobil: 61687301 
mikkel(a)wilmann.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 
 


