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Formandens Nytårsbrev. 
 

Nu hvor 2008 blæser sine sidste opvinde og 2009 er lige om 
hjørnet, vil formanden gerne komme med en kort nytårshilsen 
til alle flyvende godtfolk. ☺ 
 

Jeg vil gerne sige tak for 2 gode år i unionens tjeneste. Første år 
var kaotisk med en halv bestyrelse og helt ny i unionen. Dette 
andet år har været fyldt med mere aktivitet og en stor aktiv 
bestyrelse. 
Det første år har jeg mest brugt på at sætte mig ind i systemerne og alle vores aktivitet. 
Det andet år har vi så brugt på at få orden på nogle af tingende og lægge planer for, 
hvad vi bør gå i gang med og hvad vi har kræfter til. 
 

Vi har i 2008 haft mange store arrangementer lokalt og gode eliteresultater i udlandet. 
Vi har nået kravet om antal medlemmer, så vi kan beholde dele af støtten fra DIF. 
Vores medier har haft støt fremgang og vi håber, at endnu flere vil skrive om deres 
oplevelser eller erfaringer og benytte enten FLYV, DHPU NYT eller 
http://www.dhpu.dk til at dele deres viden med andre.  
 

Personligt har jeg haft en flyvende start på 2008 med flyvning i Brasilien og masser af 
gode DHPU arrangementer, men måtte halvvejs i året koncentrere mig om det 
administrative ved fritflyvningen, da jeg brækket mit knæ på flyveferie i Kössen. Men 
jeg regner med at komme stærkt igen i et fantastisk flyvende 2009, hvor jeg også håber 
at styrke unionen og min viden om det internationale samarbejde til fordel for flyvning 
i Danmark. Det har allerede givet os adgang til de nordiske systemer og måske endda 
billigere forsikring, som kan hjælpe med at få unionen til at køre økonomisk rundt.  
 

2009 og det forhåbentlig 3. år på posten som formand, skal så bruges til at forankre 
nye gode tiltag og sikre at unionen lever op til de forventninger, som stille til os fra 
vores medlemmer og fra myndighederne. Vi arbejder på at få ændringsforslag til vores 
BL gennemført, så termikflyvning og nanotrikes kan dyrkes ordentligt og lovligt i 
Danmark i DHPU regi. Vi er sammen med KDA i gang med at se på et nyt 
administrationssystem, som vi kan løse vores problem med manglende rating kort i 
starten af året og manglende motor- og tandem-certificering på kort. Der kommer 
selvfølgelig også masser af sommerlejrer, kurser og konkurrencer i DHPU. Der vil 
også i år blive udført klubbesøg og udviklingsaftaler til at styrke klubberne lokalt. 
 

Men vi mangler også stadigvæk administrativt og organisatorisk arbejdskraft og 
dygtige sagsbehandler, der kan kommunikere med myndigheder og kommuner. Vi har 
indset, at vi ikke kan tiltrække alt den ønskelige frivillige arbejdskraft, som vi har 
behov for og vil derfor gerne gennemføre flere rentable projekter professionelt, som 
f.eks. udviklingsaftaler, udarbejdelse af bedre undervisningsmaterialer og andre 
breddeopgaver. Så vi arbejder med hvordan vi kan motiverer mere frivillig 
arbejdskraft og muligheden for at ansætte en breddekonsulent fuldtid. 
 

Økonomisk får vi mindre hvert år, som DIFs fordelingsnøgle træder i kraft. I 2010 
bliver vores støttemidler fordelt 100 % efter fordelingsnøglen og baseret på vores 
aktivitet i årene 2006-2008. Desuden har vores kontingenter ikke fuldt den seneste års 
prisstigninger, så vi må nok indse, at vi har behov for at hæve kontingenter og gebyrer 
i unionen. F.eks. skal unionen betale til hvert certifikat for at melde piloten ind i KDA, 
da dette kontingent er 25 kr. højere end vores. 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Nytårsbrev 
Formanden har ordet 
 
Optrækskursus 
Tag kurset og flyv XC i Danmark. 
 
XC Sjælland 
Indkaldelse til generalforsamling. 
 
PG eliten 2008 
Et tilbageblik på året der gik. 
 
Paramotor udvalget. 
Nye medlemmer mm.. 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
KDA - huset 
Lufthavnsvej 28 
DK 4000 Roskilde 
Tlf:  4614 1501 
e-mail: dhpu(a)dhpu.dk 
Web: www.dhpu.dk 
Kontortid: 
Dagligt Man.- Fre.  
09:00 - 16:00 
 
Sekretær Anders Madsen 
Bogholder Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28  Januar 2009 
Planlagt udsendelses dato: 
05 Februar 2009 

Paragliding Hanggliding 
Nr.058 –  6 Januar 2009 –  8. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Flyvning er en tung sport at administrere pga. certificeringen og lovgivningen, selvom 
vi ikke har mange bygninger og pladser at vedligeholde. Men vores kontingenter er 
meget lavere end andre sportsgrene, så vi håber at vores medlemmer har forståelse for 
fremtidens prisstigninger, som vil bliver fremlagt på repræsentantskabs-mødet d. 7/3 i 
Roskilde. Bestyrelsen og jeg mener dette er nødvendigt, hvis vi skal sikre fremgang i 
sporten og være i stand til at drive unionen forsvarligt og tiltrække arbejdskraft om det 
er frivillig eller professionelt. 
 
Det er mit håb, at 2009 bliver året, hvor vi virkelig sikre nogle varige forbedringer for 
alle vores medlemmer gennem bedre regler og støtte fra unionen til klubberne og 
piloterne. Det er min drøm, at vi kan komme videre i planen med at forbedre 
termikflyvning og måske endda kan samle de Sjællandske klubber til at skabe en stor 
optræksplads med mulighed for at samle hele familien i en oase i naturen. Dette kunne 
forøge antallet af flyvedage for en stor del af vores piloter og lette presset på de 
populære og benyttede sjællandske skrænter. Desuden kunne dette give en masse 
trængte bypiloter mulighed for en billig plads til campingvognen og familien i det 
grønne i kombination med vores elskede flyvesport og fritidsaktivitet. Dette kan 
selvfølgelig kun drives af de sjællandske klubber og unionen har masser af andre 
udfordringer som vi skal tage os af, men unionen ønsker stadigvæk at støtte til den 
oprindelige plan om 4-5 optræksplads med 2 kraftcentre for øst og vest. 
 
Med disse juleønsker og nytårsforhåbninger, vil Jeg ønske alle en flyvende juleferie 
og et godt nytår med masse af flyveoplevelser og sikre landinger. 
 

Rasmus Rohlff 
 
 

Optrækskursus på Fasterholt. 
 
 

Målgruppe: Alle elever og piloter, der gerne vil lære mere om optræk af 
HG og PG i teori og praksis. 

Deltager 
kapacitet: 20 deltagere (Først til mølle princippet) 

Sted:    
Fasterholt Hanggliding og Paragliding Center 
Brandevej 14 
7330 Brande 

Pris: 300,- pr. deltager 
(Mad*, 10 optræk pr. deltager, overnatning) 

Krav til 
deltagere: Minimum Safepro/Parapro 2 

Krav til 
udstyr: 

HG/PG, reserveskærm, højdemåler, optræksudløser samt 
VHF-radio. 

Frist for 
tilmelding: 26/01-09 

Tilmelding: 
Klik ind på unionens hjemmeside og hent 
tilmeldingsblanketten. Denne udfyldes og sendes retur 
vedhæftet i en mail til dhpu(a)dhpu.dk 

 
 

* Inkluderet i prisen er morgenmad, aftensmad, morgenmad d. 14/15-03-09  

Praktiske informationer. 
Alle interesserede, der har indsendt en tilmelding får en bekræftelse om status for 
tilmelding kort efter tilmeldingsfristen er udløbet. 
Her står de nærmere detaljer vedr. betaling for kurset. Tilmeldingen er først bindende, 
når betalingen er registreret. 
Alle deltagere får inden kurset tilsendt en række praktiske informationer, samt et 40 
siders teorimateriale om optræksteori for HG og PG. Det forventes, at deltagerne har 
gennemlæst materialet inden kursusstart. 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, miljø: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Uddannelse, HG elite, 
bredde: 
Birger Strandqvist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
Bredde, PR: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
 
PG-Acro: 
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Allan Grynnerup 
bestyrelsen(a)dhpu.dk 
Tlf. 40 59 23 14 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på dette web-link: 
DHPU Klubber 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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Om optrækskurset. 
Kurset er opdelt i 2 moduler: 
 

Modul 1: Seler og Reserveskærme (22/23-02-09) 
Alle deltagere får kendskab til montering af reserveskærme, reserveskærmskast samt 
pakning af reserveskærm. Kursets varighed 1 dag pr. deltager og kurset bliver afholdt 
på hhv. Fasterholt optrækscenter og på Fasterholt skole. Der er mødepligt på dette 
modul. 
 

Modul 2: Optrækskursus (14 /15-21/22-03-09) 
Alle deltagere bliver introduceret til Fasterholt optrækscenter, hvorefter der holdvis 
undervises i generelle procedurer og funktioner ved optræk. Optrækspladsen 
klargøres, hvorefter den praktiske undervisning forsættes.  
 
Alle deltagere vil blive bekendt med optræk fortaget af hhv. bil og spil. Ligeledes vil 
nogle af deltagerne blive godkendt og registreret som hhv. bilfører og spilfører. 
 

Der er mødepligt lørdag d. 14/03 – 2009, da der afholdes undervisning i teori og 
praksis om optræk. 
 

På de resterende datoer er det op til kursisterne selv hvorvidt de ønsker at deltage. Der 
vil være instruktørkapacitet til rådighed på Fasterholt i både HG / PG. 
Undervisningen foretages af en række erfarne instruktører fra forskellige 
unionsklubber. 
 

Link til invitation: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/diverse/2009/optraekskursus_paa_fasterholt.doc 
 

Link til tilmeldingsblanket: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/diverse/2009/tilmelding_til_optraekskursus.dot 
 
 
Til alle i XC-Sjælland. 
 

Der er generalforsamling  søndag d. 8 februar 2009 kl. 14-18 . 
Stedet vil blive oplyst senere. 
 
 
PG konkurrenceflyvning 2008 
 

Nordic Open  
-Blev igen i år et sandt tilløbsstykke hvor man skulle melde sig til i god tid. Det var 
der er pæn flok danskere der gjorde, og for nogen var det den første konkurrence de 
skulle deltage i. Det er jo det Nordic Open kan. Der er en konkurrence hvor det er 
sjovt for alle at være med. Lige meget om man meget trænet eller man bare gerne vil 
snuse til hvad det egentlig vil sige at flyve om kap. 
Det blev afholdt i Makedonien          med hovedkvarter i en virkelig 
idyllisk lille bjerglands-        by med masser af 
hyggelige fortovs-             caféer og en barbér der 
kunne gøre éns        kinder bløde som en 
barnemås for          en flad Euro. Det 
blev desværre           kun til to gyldige 
tasks, selvom            vejret hele tiden 
så ud som om           det ville blive 
flyvbart. Men          hvad meget værre 
var, så faldt en       finsk pilot ned og 
slog sig ihjel på den              sidste konkurrencedag. 
Det er jo helt uudhol-         deligt når den slags sker 
og vi var alle meget berørte     af det.  
Bedste dansker blev jeg selv med en noget heldig 3. plads. Men der var flere på 
Danskerholdet der virkelig fik givet den bundgas og jeg glæder mig meget til at se om 
ikke vi kan få slået Svensken til næste år hvor Nordic vil blive afholdt i dejlige 
Slovenien. 
 

 
 
PG XC eliteudvalget: 
 
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 
 
Morten F. Olesen 
Skodshøj 32, Guldbæk 
9530 Støvring 
Tlf.: 24477742 
Morten(a)s32.dk 
 
 
HG XC eliteudvalget: 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
PG - Acroudvalget: 
  
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st. 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
essie(a)airwave-gliders.dk 
 
PG - motorudvalget:  
 
Peter Huntley (formand) 
Pileallé 2, Nødebo 
3480 Fredensborg  
Tel.: 4848 1922 
Mob.: 2326 4064 
ph(a)emballageindustrien.dk 
 
Leif Stubkjær 
Solvej 1 
3220 Tisvildeleje 
Tlf.: 48708070 
leif.stubkjaer(a)tv.dk 



 

 
DHPU Nyhedsbrev Januar Måned 2009 

4 sider 

XC Boot Camp  
Som optakt til Nordic var vi en flok danske og svenske piloter der varmede op med 
en flyvelejer (XC Boot Camp) i området hvor vi skulle flyve Nordic. Det var 
svenske champ Erik Rehnfeldt og jeg selv der stod for arrangementet der var en 
kombination af noget teori om cross country / konkurrence flyvning og nogle tasks 
i stil med dem vi ville komme til at flyve under selve Nordic. 
Det er mit indtryk at folk var ret glade for at være med og jeg håber at have tid til 
at stykke noget sammen igen i 09.  
 

EM 
Europamesterskaber blev afholdt i Serbien og fra Danmark stillede vi Mads 
Syndergård, Morten Olesen, Mig og Mads Crandal som flyvende Teamleader. 
Det er jo smadder hyggeligt at være til sådan en stor konkurrence, og der er masser 
af søde mennesker (ud over dem vi selv stillede) og festerne var også rigtig gode. –
Om end noget hårde for fodsålerne da vi dansede barfodede rundt hele natten. 
Selve konkurrencen syntes jeg nu var lidt stressende. For vejret var igen ikke helt 
godt og der skulle knokles for at være med. Mads Syndergård præsterede dog at 
vinde en task! –Og det må godt nok siges at være en præstation i det selskab. Og 
det var da også Mads der klarede sig bedst af danskerne. Europamesteren blev 
Greg som mange kender fra sikkerhedkurserne i frankrig.  
 

Jeg blev på Balkan hele sommeren og deltog i en række konkurrencer. Det blev til 
7 i alt og det tog tre måneder. Så det var da et dejligt flyveår må jeg sige. 
 

Liga 
Herhjemme blev Ligaturneringen vundet af Mads Syndergård mens Morten Olesen 
slog rammerne for hvor langt man faktisk kan flyve med en paraglider her hjemme. 
Godt 111 km fløj han fra Skivum til Horsens (ca)! Og det er helt vildt meget 
længere ind nogen anden. Stort tillykke med det. 
 

Mere info 
Læs rapporter fra sommerens konkurrencer på vores hjemmeside der i år for alvor 
er kommet op og køre. 
Den hedder PG-eliten og ligger under www.dhpu.dk. Her kan du følge med (og nu 
også se flotte billeder!!) i konkurrencerne i løbet af året.  
Der ligger også resultater, ranglister, rekordbog og en konkurrencekalender. 
 

På eliteudvalgets vegne 
Marcus Malmqvist 
- kontakt os hvis endelig du har spørgsmål vedrørende konkurrenceflyvning. 
Marcus, Mads & Morten – se evt. på www.dhpu.dk 
 
Paramotorudvalget har ændret sammensætning.. 
 

Peter er gået ind som formand for udvalgte, som i dag derfor ser sådan ud: 
 

Peter Huntley ph(a)emballageindustrien.dk 
Mob.: 2326 4064 
Valhalla 42 
 

Ivan Jensen myggelunden(a)2net.dk 
Mob.: 2886 4004 
Vingesus 51 
 

Mikael Sejersen pg(a)sport.dk 
Mob.: 4010 2091 
Valhalla 42 
 

Leif Stubkjær leif.stubkjaer(a)tv.dk 
Mob.: 2671 8071 
Valhalla 42 
 

Edward Wahl edw(a)wahl.dk 
Mob.: +45 5080 8800 
PG Nord 52 

 
 
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  
Myggelunden(a)get2net.dk 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
Essie(a)airwave-gliders.dk 
 
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 
 

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) 
 


