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Godt Nytår til alle DHPU’s medlemmer! 
Vi må håbe at dette nye år vil bringe os alle, nogle gode mindeværdige flyve 
oplevelser og mindre regnvejr end det gamle år…….. 
 
 
Ny hjemmeside til unionen 
 

Den 21. december 2007 lød startskuddet til unionen nye hjemmeside på www.dhpu.dk  
Tidligere webmastere havde lagt et stort arbejde i den eksisterende hjemmeside. Tak 
for det! Men som tiden gik faldt opdateringsfrekvensen af flere årsager. Det endte 
med, at siden gik helt i stå. 
 
 

Da unionens repræsentation på internettet efterhånden er den vigtigste kilde til 
information og informationsformidling måtte der gøres noget. Alt materiale fra den 
eksisterende hjemmeside er derfor nu flyttet til et nyt design. Informationen er 
renskrevet og ensrettet, så det fremover er let og overskueligt både at læse og opdatere. 
Forhåbentlig synes I, at det er blevet mere overskueligt at læse om dokumenter, 
landsholdene, forsikringsordningen, unionens kalender og meget andet. 
 
 

Den gamle hjemmeside eksisterer fortsat og kan bruges som arkiv og kan besøges via 
et link på forsiden. Hvis I støder på relevante dokumenter, der ikke er blevet flyttet til 
den nye hjemmeside, må I gerne underrette mig. 
 
 
 

Det er besluttet at lave 
en side, der er simpel 
og "low-tech". Det var 
fristende at lave en 
meget opfattende og 
teknisk avanceret 
hjemmeside med 
mulighed for, at 
medlemmerne selv 
kunne opdatere store 
dele af indholdet. Men 
bestyrelsen og 
undertegnede blev 
enige om, at det nok 
kun var et fåtal af 
medlemmerne, der rent 
faktisk besad lysten og de tekniske kompetencer til at forestå disse opdateringer.  
 

Det flotte arbejde som andre medlemmer har lavet med flyvesteder, ligaopgaver, 
krambod mv. er bibeholdt 100% i sin oprindelige form. Det vil sige, at disse personer 
kan opdatere og vedligeholde deres sider, som de plejer. Dog må de gerne have in 
mente, om designet og bredden på indholdet passer ind i den nye hjemmesides 
struktur. De nærmere tekniske oplysninger om hjemmesiden kan fås hos undertegnede 
såfremt man er interesseret. 
 
 

Eneste tekniske udfordring som jeg ikke har evnet at løse er, hvordan vi kan overføre 
"udskriv forsikringskvittering" til den nye hjemmeside. Dette vil i en periode fremover 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
DHPU.DK 
Søren har lavet vores nye hj.side 
 
Optræk 2008 
Vi skal ansøge om luftrum nu. 
 
PG NM / Bjerg 
Datoerne i 2008 er på plads. 
 
Bredde bjergtur 
En forårstur med fri flyvning. 
 
SIV kursus 2008 
Ved Annecy søen. 
 
 
 
 
 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 Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
24  Februar 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
02 Marts 2008 
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fortsat ske fra den gamle hjemmeside, der har status som arkiv. 
 
 

Som noget nyt kan unionen præsentere et nyt og smart webbaseret forum. Her er rig 
mulighed for at udveksle erfaringer, stille spørgsmål, vise billeder & video og meget 
mere. Det er hensigten, at dette forum i fremtiden helt skal erstatte brugen af dk-
glider. Målet er at skabe et godt forum med en behagelig omgangstone, der kan 
fungere som samlingspunkt for alle hanggliding og paragliding interesserede i 
Danmark. Brug det! Forumet er baseret på sidste nye version af en af de mest 
udbredte forumløsninger på nettet. 
 

Derudover er det kommet lidt info om, hvordan man bliver pilot og hvad vores form 
for flyvning går ud på. Forhåbenlig kan det lokke nye folk til sporten. Afsnit med 
billeder, video og links lader vente på sig, men er noget jeg vil kigge nærmere på 
såfremt det er medlemmernes ønske.  
 
 

Slutteligt håber jeg, at I vil gøre brug af unionens nye kalender, der indeholder 
information om arrangementer, ture, kurser mv.  
 

Kom endelig med konstruktiv kritik, forslag, ris, ros, fejlmeldinger mv. Dette er ikke 
"min" men "vores" hjemmeside. Vi kan alle bidrage med indhold. Jeg kan kontaktes 
via mail på webmaster(a)dhpu.dk  
 
 

God fornøjelse med hjemmesiden.  
Med venlig hilsen 
Søren Ladegaard – DHPU webmaster 
 
 
Sommerens optræk 2008. 
 

Husk lige vi skal have sendt arrangementskalender og ansøgninger om forhøjede 
flyvehøjder til SLV og Naviair inden 1. marts ! 

 
 
Send praktisk information til Anders Madsen, så vil han sende den offielle ansøgning 
til SLV. 
 

Med venlig hilsen 
 

Formanden 
 
 
PG Nordic / Bjerg 2008 
 

Så er tid og sted fundet for Nordic Open / Bjerg DM. Det bliver med base i den 
ualmindeligt idylliske bjerglandsby Krusevo i Makedonien.  
Konkurrencen finder sted fra den 19. til 26. juli 
Lige meget om du tænker på at komme med eller ej, skulle du lige se billederne på 
siden her: 
 

http://www.nordic-open.eu/  
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
Miljø??: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th9280 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.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 
 
 
Ansvarsområde??: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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Krusevo beskrives som et nemt flyvested, hvor temikkerne befinder sig, der hvor vi 
har læst, at den skulle befinde sig. Lange bjergkæder der indbyder til gode lange XC 
ture. Der er bjerge med træer på, fine landings baner og infrastruktur. Og i det hele 
taget er det et sted, hvor man kan få lov at nyde sin flyvning, uden at sidde og være 
nervøs ved siden af en eller 
anden Annecy agtig 
tænderskærende lodret 
klippevæg.  
 
 

Håber at vi igen i år bliver en 
god stor flok danske piloter. 
 

Hvis du har spørgsmål eller 
noget at sige må du endelig 
skrive: 
Marcumulus(a)gmail.com 
 
 

Glædeligt Nytår 
        Krusevo, Makedonien. 
PG Eliteudvalget - Mads og Marcus 
 
 
Bjergtur for alle! 
 

Der er for langt imellem Venølejrene, vinteren er for lang! 
Vi må ned og flyve i bjergene! 
 

Ideen er at lave en tur der er lige så afslappet som Venølejren, altså ikke en hyper-
ambitiøs træningstur for eliten, selvom vi selvfølgelig håber de vil deltage, 
uforpligtende flyvning (back to basics) er vel også fedt for dem. 
Elever med SP/PP 1-2 skal have egen instruktør med! 
 

Vi tager af sted d. 17 / 4 - 08 og er hjemme igen den 27 / 4 - 08. 
 

Destinationen vælges umiddelbart inden afrejsen, da det er vejret vi rejser efter, ikke 
et bestemt bjerg. De to muligheder vi opererer med er Greifenburg  fliegercamp.at  og 
Bassano. montegrappa-airpark.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flieger Camping, Greifenburg., Østrig. 
 
Transporten foregår i de foreliggende køretøjer dvs. i den eller de busser af unionens 
vi kan lægge vore indtørrede hænder på (vi har lovning på mindst én), ellers private 
biler. 
 

Jeg foreslår passagerer i bus eller bil, fra Danmark - Alperne og hjem igen betaler 
1300 kr. For buspassagerer dækker det diesel tur-retur og chaufførens løn+ophold. 
For privatbiler betyder det, at bilejeren betaler ved at lægge bil til. Og med 2 
passagerer i bilen dækker det for diesel/benzin. 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
Mads Syndergaard 
Storegade 10, Husby 
5592 Ejby 
Mobil 40 83 87 70 
mads(a )syndergaard.dk 
 
 
Marcus Malmqvist 
Lille Strandvej 18E 3.tv. 
2900 Hellerup 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus (a ) gmail.com 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Lars Bo Johansen 
Voldbjergvej 12, Hee   
6950 Ringkøbing 
Tlf. 21 49 72 82 
 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
 
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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Kørsel op på bjerget koster 20 kr. dog minimum 3 piloter eller 60 kr. 
 

Der laves opgaver alt efter behov og bussen kører ophentning inden for opgaven. 
Ophentning betales af de piloter der lander ude, 1 kr. pr. km. 
 

Kenneth B. koordinerer bus og samkørsel. Skriv til ham: 
(kennethbakholm(a)gmail.com), hvor mange ekstra piloter du evt. har plads til. Eller 
hvis du ønsker at kører med bussen. 
 

Eventuelt overskud fra buskørsel bruges på afslutningsfesten 
Budget til Bassano: 
 

• Diesel DK-I-DK : 3040 km.  3420kr.  
• Olie til bus  : 4 liter       200kr. 
• Vejafgift       500kr. 
• Chauffør løn  : 10 dage a 350  3500kr. 
• Chauffør ophold    1000kr. 
• Udgifter i alt     8620kr. 
• Indtægter  7 piloter a 1300 kr.   9100kr.  

 

Budget for privatbil: 
 

• Diesel DK-I-DK: 3040 km. 12km/l   2565kr. 
• 2 passagerer a 1300 kr.      2600kr. 

 
 
PG sikkerhedskursus ved Annecy søen. 
 

Den kendte SIV-instruktør og landsholdspilot, Greg Blondeau, afholder 
sikkerhedskursus ved Annecy søen i dagene 2. – 4. juni og 10. – 12. juni. 
 
 

De der måtte være interesserede, bedes sende en mail til martin(a)heckscher.dk med 
oplysninger om Pilot-ID, stamklub og hvilken dato man ønsker at deltage. 
 

 
 

Annecy, Frankrig. 
 
Så vil jeg samle oplysningerne og lægge et budget, som kan ligge til grundlag for en 
ansøgning om tilskud fra DHPU og evt. råderet over unionsbussen. 
 

Hvis du ikke er PARAPRO trin 3, bør du konsultere din chefinstruktør, inden du 
tilmelder dig. 
Billeder og video fra sidste kursus kan nydes på www.paraglide.dk under maj 2005. 
 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt(a)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(a)worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
Mic_r(a)get2net.dk 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
hrh(a)tele2adsl.dk 
 
 
 
 
Materiale til nyhedsbrevet 
må meget gerne skrives i 
word. 
Formateringen er Times 
New Roman, størrelse 11. 
Så skal jeg ikke lave alt om 
efter modtagelsen. 
 

Der kan også indsendes 
enkelte billeder der er 
relevante / vigtige for det 
indsendte materiale. 
 
Mvh 
Niels Jørgen  (redaktør) 
 
 
 


