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Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2004. 
 
Til samtlige klubber under DHPU: 
 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union har ordinære rep-møde.  
Det er lørdag d. 6 feb. på regionalcenter Fasterholt  kl. 13:00 med mulighed for let 
frokost fra kl. 11:30 
Det er åbent for alle DHPUs medlemmer. Klubber der havde mindst 10 medlemmer 
ved sidste optælling kan oppebære stemmeret. Der er 1 stemme pr. påbegyndt 20 
medlemmer dog højst 3 stemmer pr. klub. Hver repræsentant må højst råde over 3 
stemmer via fuldmagt, inkl. sin egen. 
Hvis repræsentanterne ikke er klubbens bestyrelse skal der foreligge en fuldmagt for at 
stemme på klubbens vegne. 
 
Der udsendes i feb. mdr.  indkaldelser til rep-mødet, ledsaget af de forslag, der skal 
behandles, direkte til klubbernes formænd. 
 
På nuværende tidspunkt ved bestyrelsen allerede, at der skal vælges 2 nye personer ind 
i bestyrelsen, da Kaj  og Lone ikke ønsker genvalg. 
Hvis der er medlemmer i jeres klub, der ønsker at blive valg ind i bestyrelsen, men 
ikke kan deltage, kan de opstille via fuldmagt igennem klubbens delegerede.  
 
 
Påsketræning i Bassano (PG) 
Jeg har igen fået fat i Jocky Sanderson som træner i påsken. Han har afsat fem dage - 
fra onsdag den 7. april til søndag den 11. april - til at undervise og arrangere en lille 
konkurrence for en gruppe på 10-12 piloter. 
Jeg regner med at vi tager piloterne fra den gode ende af ranglisten og derudover 
blandt de, der er interesserede og kvalificerede. 
Jeg har bedt ham om at arrangere konkurrencen, så den kan gælde som kvalificerende 
til EM. Mere om det senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen, hvis du er 
interesseret. Udtagelsen til EM sker umiddelbart efter påske. 
 
Der er World Cup i samme uge, så jeg og evt. Nick og Mads Syndergaard deltager i 
den i stedet for, men eliteudvalget sætter sig ned inden påsken for at finde ud af en 
retfærdig formel, så alle får point for gode resultater. 
 
Generelt gælder det for i år, at al aktivitet - altså deltagelse i konkurrencer på alle plan 
- kan tælles med til ranglisten. Antallet af point afhænger af konkurrencens 
sværhedsgrad og antallet af deltagere. Klik ind på www.fai.org og find listen over 
konkurrencer i alverdens lande. Man skal have placeret sig i top 2/3 af en kategori 2 
konkurrence for at kunne deltage i EM eller have fløjet 100 km. 
 
Der kommer i løbet af forhåbentlig ikke al for lang tid en mail med flere og meget 
mere præcise oplysninger samt en invitation til de piloter, der er kvalificerede. 
Mange hilsner 
Louise PG Eliteudvalget 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Rep-mødet. 
Indbydelse til Fasterholt. 
 
PG påsketræning 
Turen går til Bassano 
 

Tag changen nu! 
Se Europa med DHPU. 
 
EHPU mødet. 
Lidt nyt fra EU samarbejdet. 
 
Klubnyt. 
XC’SJ generalforsamling 
 
Kalenderen. 
Se de seneste opdateringer. 
 
 
 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 
 
 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 februar 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Marts 2004 
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Enestående chance! 
Hvad siger du til at få mulighed for at opleve Italien, Croatien eller Frankrig på 
egen hånd i DHPU’s bus og så endda få penge for det! 
Du skal selvfølgelig lige køre piloter og deres udstyr på bjerget, men ophentningen 
planlægger du selv vha. computer, GPS og mobiltelefon udfra piloternes 
oplysninger om, hvor de er landet. 
Undervejs kan du følge med i drageflyvning på højt plan. På vej hjem underholder 
piloterne om deres bedrifter gode som dårlige, men hvis du hellere vil lytte til 
musik og slappe lidt af, så kører en af piloterne gerne. 
Transport mellem DK og flyvestedet foregår ligeledes i DHPU’s bus og dækkes 
også af DHPU. Logi dækkes også af DHPU. Du skal dog selv betale kost. 
 

I år er planen indtil videre følgende: 
 

Talenttur, Bassano, Italien 2.-12.april 
Croatian Open, Optija Ucka, Croatien 22.-30.maj (Måske i privat bil.) 
UK Class 1 Nationals, Millau, Frankrig  13.-19.juni 
EM hanggliding, Millau, Frankrig  21.-3.juli 
Bjerg DM, Sigillio, Italien 16.-20.aug 
 

Er du interesseret, så send allerede i dag ansøgning og anbefaling til eliteudvalget 
ved Niels Jørgen Askirk eller Lars Bo Johansen. 
De bedst kvalificerede vil naturligvis først komme i betragtning. 
 
EHPU mødet i Verona Italien. 
Sidste weekend i januar blev der afholdt et European Hang and Paragliding Union 
møde i Verona Italien, hvor jeg deltog som repræsentant for DHPU. 
EHPU er en underorganisation til AES, som er en den organisation der vil blive 
hørt, når EU laver fælles regler for alle medlemslande i EU. 
Danmark er sammen med både Norge og Sverige  i år bleven officielt godkendt 
som medlem af EHPU, efter en fælles ansøgning i sidste år. 
EHPU s opgaver er, at vi i en Europæisk arbejdsgruppe, vil forsøge at løse vores 
fælles udfordringer vedr. fremtidigt luftrums problemstillinger, denne direkte 
adgangs mulighed til at være med til at forme realistiske lov som tilgodeser både 
hanggliding og paragliding på hele EU område, har ikke været tilsted før, vores 
flyvesports interesser bliver her til lands dækket af KDA.  
Europæisk forsikrings normer og forskellige fælles godkendelse af  hangglider og 
paraglider. Det er også her man vil påvirke myndighederne om hvilken 
forsikringsdækning realistisk  set burde være tilstrækkeligt, for denne type af 
luftsport og dens begrænsede evner. 
Et anden arbejdes punkt er paragliding akrobatik, udarbejdelse af fælles 
Europæiske normer så som uddannelses krav til akro- piloter, figurer som må 
flyves, materiel krav osv. Denne flyveform vil langsomt vinde indpas i 
paraglidernes verden og snart blive godkendt som en officielt gren af paragliding 
sammen med paragliding landing accuracy og få sine egne konkurrencer. 
Der er ikke pt. beskrevet nogen retningslinier i DHPU regi. Dette burde nok laves 
og vi kan evt. bruge Norges regler som grundlag, de har været foregangsmænd 
indenfor PG akrobatik. 
EHPU er også stedet hvor udarbejdelse af den nye CEN norm sker. Den bliver 
pendant til de tidligere DHV Gütes Siegel, SHV og AFNOR, for bare at nævne en 
par af det nuværende accepterede normer. Fremover vil der kun være en norm når 
der typegodkendes paraglider og hangglider. 
 
Det officielle referat fra mødet bliver offentligt gjort på www.dhpu.dk Hvis du 
ønsker det tilsendt eller du har spørgsmål, så en mail til mig på: 
info@kiropraktik.dk  

 
Mvh.  Scott Torkelsen 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand og PR: 
Niels Jensen 
Teglvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Tlf: 98 35 56 60 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
Bredden: 
Lone Askirk  
Enøvænget 4 
4060 Kr.-Saaby 
Tlf: 46 49 97 77 
lone.askirk@wanadoo.dk 
 
HG elite og redaktion:  
Henry Stripp 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.stripp@oncable.dk 
 
Flyvechef, uddannelse og 
PR: 
Kaj Lauritzen 
Bakkevej 36, Seem 
6760 Ribe 
Tlf: 75 44 13 69 
kajchr@post10.tele.dk 
 
PG elite og sikkerhed: 
Jens Christian Lisberg 
Brandholmsalle 55 
2610 Rødovre 
Tlf: 36 70 95 08  
jclisberg@get2net.dk 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www. 
danskdrageflyverunion. 
dk/klubber/ 
 
 
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: 
08 Marts 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 April 2004 
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Klubnyt 
 
XC Sjælland. 
Husk generalforsamlingen d. 20/2  kl. 19  hos Michael, Risbystrædet 18, Risby. 
Da der ikke er plads til parkering på Risbystrædet, bedes alle parkerer ved Risby 
studiernes P-plads. 
Af hensyn til indkøb mm., er tilmelding nødvendig. Ring på 43 62 82 10 helst 
tidligere end dagen før!. 
Vel mødt.  
 
 
 

Kalenderen 2004 DHPU  
ret til ændringer forbeholdes.  

Dato Arrangement Deltager Arrangør / udvalg 
6 marts. Ordinært rep-møde Klubberne DHPU 
13 marts. Reserveskærmskursus Fri tilmelding DHPU / PG Nord 
20 marts. Reserveskærmskursus Fri tilmelding DHPU / XC-Sj. 
27 marts. Reserveskærmskursus Fri tilmelding DHPU / MDK 
2 - 12 april. Påsketrænning Eliten / talenter DHPU / HG elite 
7-11 april Påskekonkurrence Eliten / talenter? DHPU / PG elite 
3 April. Bilfører / starthjælper Fri tilmelding MDK / XC-Sj. 
7 - 8 - 9 Maj XC'SJ Termiktræf Fri tilmelding XC-Sjælland 
15 - 22 maj. DM i Hanggliding Åben for trin 5 DHPU / elite 
29 maj - 4 juni DM i Paragliding Åben for trin 5 DHPU / elite 
14 - 18 juni Bjerg DM / NM PG Åben for trin 5 DHPU /elite 
21 juni - 3 juli EM Hanggliding Landshold DHPU / elite 
29 juni - 11 jul EM Paragliding Landshold DHPU /elite 
3 - 10 juli Venø Sommerlejr Fri tilmelding DHPU / Uddannelse 
12 - 16 juli Termik kursus Fri trin 3 DHPU / Bredden 
17 - 25 juli MDK Cup Fri tilmelding MDK 
24 - 31 juli Bjergsommerlejr Fri Tilmelding DHPU / Bredden 
?? Fun Cup Fri Tilmelding Paranaut 
13 - 22 Aug. HG Bjerg DM Fri trin 4 HG DHPU / elite 
11 - 12 sept. Skrænt DM HG + PG Fri Tilmelding trin 3 DHPU / Bredden 
30 - 31 okt.  Instruktør seminar Klub- / chef instr. DHPU / Uddannelse 
6 - 7 nov. Talent / elite samling Landshold og talent DHPU / elite 
    

Der er også plads til din klubs åbne arrangementer. 
 
 
 

 
PG elite udvalget: 
 
 
Louise Crandal 
Rønnegade 12, 6.mf 
2100 København Ø 
Tlf. 40 33 22 20 
crandair@mail.tele.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 


