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DM Skrænt 2006  
 

I år afholder der igen Danmarks Mesterskab i flyvefærdigheder på skrænt. 
Konkurrencen afholdes vanen tro på den smukke øen i midten, også kaldet Samsø i 
Store Bededagsferien (11)-12-13-14 maj 2006.  
 

Danmark er et af verdens bedste steder til skræntflyvning og der findes ikke mange 
danske piloter, der ikke behersker deres vinge på skrænt. Denne forlængede weekend 
er en fantastisk mulighed for at mødes med og dyste mod alle de andre piloter fra både 
eliten og bredden på Danmarks smukke skrænter.  
 

I tilfælde af, der ikke er flyvevejr i hele perioden, vil der også blive afholdt forskellige 
indslag om blandt andet regler for konkurrence på skrænt og sikkerhed på skrænt. 
 

Piloter fra og med trin 3 kan deltage i konkurrencen, men da vi også har brug for 
hjælpere, er elever og andre interesserede også velkommen til at kontakte Rasmus 
Rohlff fra Dragen 77, da der er mulighed for få turen betalt, hvis man deltager som 
official.   
 

Der vil minimum være 2 kategorier og der kæmpes i kombinerede opgaver af 
Mærkeflyvning, Bombekast, Hastighedsflyvning, Tids flyvning og Spotlanding. Der er 
et handicapsystem, så alle kan vinde.  
 

Husk at reservere tid til denne fantastiske weekend og til færgen. For biler skal 
færgen reserveres over 1-2 måned før afrejse, da det er i en højtidsweekend, ellers 
kan du ikke være sikker på både at få bilen med over og med hjem.  
 

Prisen for dette dejlige arrangement er 300 kr. for konkurrencedeltager og 200 kr. for 
familie/venner for ophold og festmiddag. Pga. færgeprisen gives der 100 kr. tilskud til 
konkurrencedeltager. 
 

Ved tilmelding efter d. 1 april, kan jeg ikke love at du får et sted at sove.   
 

Vi skal bo på Standskovens Camping, Strandskoven 7 i Ballen. Se evt. 
www.strandskovenscamping.dk. (hold w nede og klik på linket) 
 

Første briefing er fredag d. 12. maj 2006 kl. 09.00., men der er mulighed for 
overnatning allerede fra torsdag d. 11/5-06.  
 

Tilmeld dig denne fantastiske weekend til Rasmus Rohlff fra Dragen 77 på 
Rohlff@sol.dk. Jeg har brug for dit navn, dine kontaktoplysninger, din PP / SP rating 
og for PG piloter, din vinges DHV klasse.  
 
 
For-VM og Nordisk i PG præcisionslanding. 
 

Hvis din skiferie er blevet aflyst har du muligheden for i stedet at flyve en anderledes 
PG konkurrence. Den foregår vha. optræk og du skal lande på vandet! 
 

Konkurrencen finder sted 16-19 februar, i byen Takai / Litauen på Galves Lake ice 
 

Tag godt med tøj med, hvis du vælger at tager afsted, da det er lidt koldt derover på 
denne årstid. 
 

Læs mere på :http://www.pagaukveja.lt/?lang=2  (hold w nede og klik på linket) 

 

Hanggliding 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 

Nr.031 –  08 Februar 2006 –  5. årgang 
Paragliding 

 
 
         Indhold:    
 
Skrænt DM 
I Danmarks centrum. 
 
PG præcision 
En iskold fornøjelse. 
 
XC Sjælland 
Generalforsamling, reminder. 
 
Klubleder seminar 
Lidt info fra sidste weekend 
 
Nyt sekretariat 
Fra august skal KDA tage over 
 
Samarbejde m. DSVU? 
Der er afholdt et indledende møde 
 
Møde hos SLV 
Lidt mangler før godkendelse 
 
Strandbjerggaard 
Lovligt at flyv i Nordsjælland! 
 
 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: 
05 marts 2006 
Planlagt udsendelses dato: 
09 marts 2006 

http://www.strandskovenscamping.dk/
mailto:Rohlff@sol.dk
http://www.pagaukveja.lt/?lang=2
mailto:ddu@image.dk
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XC-Sjælland 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, motor, 
redaktion: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk
 
 
PG elite, IT, sikkerhed: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk
 
 
Bredde, uddannelse: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist@privat.dk
 
 
 
HG elite, bredde, 
uddannelse: 
Lasse Brahe 
lassebrahe@mail.dk 
Tlf. 26202200 
 
 
 
PR, miljø : 
Lars Rosing 
? 
? 
Tlf. 
Mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling søndag d. 19. februar kl. 16.00. Vanen tro 
mødes vi hos Michael Rørgren, Risbystrædet 18, Risby. 
 

Dagsorden er udsendt til klubbens medlemmer.  
 

Da der ikke er plads til parkering på Risbystrædet, bedes I parkere på Risby 
Studiernes P-plads. 
Af hensyn til indkøb m.m., bedes i venligst tilmelde jer på e-mail: mail@xc-
sjaelland.dk
 
 
Klubleder seminaret i Odense. 
 

Der mødte 12 formænd og kasserer op til mødet. På mødet blev der undervist i  
"Klubadmin-portalen" af Gunnar Daugaard. Der ud over blev der diskuteret  
godkendelse i kommunerne, og hvilke tilskud der kan fås. Til orientering indbragte 
Chefinstruktørkurset 8500,- kr. til unionen, ud over de rejsegodtgørelser de enkelte 
deltagere fik refunderet fra kommunerne. Det kan godt betale sig at få klubben 
godkendt og gøre den smule papirnusseri der skal til. 
 

Endvidere orienteredes om unionens fremtid, klubbernes fremtid, opsigelsen af  
sekretariatet og det fremtidige samarbejde med KDA's sekretariat. DIF's  
planer om fremtiden og os. Der blev også orienteret om fælles forsikring og  
besvaret spørgsmål. Hjemmesiden og ønsker til nye funktioner blev også vendt.  
Alt i alt et godt og udbytterigt møde. 
 
 

Opsigelsen af aftalen med Birthe og Poul Erik. 
 

Bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet med Birthe og Poul Erik, som unionens 
sekretærer. Dette skyldes den meget usikre fremtid unionen står over for. Uanset 
hvad vi vælger at gøre i forhold til DIF, vil vi tabe penge i forhold til tilskud i 
fremtiden. Den udvikling forventer vi kommer til at gælde for alle 
luftsportsunionerne. 
Derfor har bestyrelsen indledt drøftelser med de andre luftsportsunioner og KDA om 
tættere samarbejde. I første omgang betyder det, at vi indleder et 
sekretariatssamarbejde med KDA. Vi har tillige nedsat et  samarbejdsudvalg med 
Dansk Svæveflyver Union (læs nedenstående notits). 
Den nye aftale med KDA træder i kraft 1.august 2006 og tilbyder bl.a. daglig 
åbningstid fra 9-16, samt lokaler i Roskilde til møder o.l. 
 
 

Samarbejdsudvalget DHPU og DSvU. 
 

Udvalget havde sit første møde søndag d. 29. januar i Odense. Udvalget består  
af Claus Elmeros, DSvU, Bent Karlsson, DSvU, Jens Chr. Thullesen, DHPU og  
Niels Jensen, DHPU. Udvalgets fælles erklæring er følgende: 
 

"DSvU og DHPU har i samarbejde nedsat et samarbejdsudvalg, som skal se på de  
muligheder der er for samarbejde og evt. sammenlægning af de to unioner.  
Udvalget forventer at kunne komme med en betænkning i tredje kvartal." 
 

På mødet orienterede vi hinanden om vores øjeblikkelige situation. Vi lavede en  
listning af opgaver og spørgsmål efter SWOT metoden. 
Vi er nu gået i tænkeboks, og vil inden næste møde få hængt noget kød på de  
forskellige punkter, og få belyst nogle af spørgsmålene, evt. få formuleret  
spørgsmålene rigtigt, og fundet ud af hvem der kan svare på dem. Vi har aftalt 6 
møder. Udvalget skal komme med en betænkning efter sommer, med  
anbefalinger til en offentlig debat i medlemsskaren og til bestyrelserne, så  
evt. tiltag og beslutninger kan tages på repræsentantskabsmøderne i 2007. 

mailto:mail@xc-sjaelland.dk
mailto:mail@xc-sjaelland.dk
mailto:niels.jensen@sebbersund.dk
mailto:jens@paraglider.dk
mailto:bstrandqvist@privat.dk
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PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen@seas.dk
 
 
Marcus Malmqvist 
Stolpegårdsvej 4, 2. th. 
2820 Gentofte 
Tlf. fastnet 39 75 18 33 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus@get2net.dk
 
 
 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Bo Klint 
Ribesgade 13. 3.tv 
2100 København Ø 
Tlf. 3555 8575
 
 
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 

 
 
 
Møde hos SLV. 
 

Formanden var til møde med SLV, Børge Alminde og en fra Certifikatafdelingen.  
Mødet handlede primært om godkendelsen af vores Driftshåndbog. 
SLV fremførte nogle ønsker om en ændret organisation på Flyverchef området og en 
tilføjelse af en Uddannelseschef. 
Der ud over talte vi om klager og havarier. SLV lægger stor vægt på, at der ikke 
kommer klager over vores aktiviteter, fra offentligheden så vel som fra andre 
myndigheder. 
Børge Alminde udtrykte sin glæde over at de ikke havde modtaget nogen klager i 2005.  
Vedrørende havarier lægger de stor vægt på, at der ikke må forekomme ulykker med 
elever. Vi skal sørge for at alle tænkelige foranstaltninger bliver indført i vores 
uddannelsessystem til forebyggelse af ulykker i elevfasen. 
Det være sig i selve SafePro/ParaPro såvel som i Instruktøruddannelsen. SLV hilste 
vore planer om et auditørhold meget velkommen, og anbefalede at vi fik det 
implementeret hurtigst muligt. 
 
 
Så dages det brødre ! 
 

Flyvning på skrænten ved Rågeleje på nordkysten af Sjælland (Heatherhill) har været et 
problematisk emne i ganske lang tid. I følge en gammel fredningsbekendtgørelse har det 
siden 70erne været ulovligt at flyve fra Heatherhill, og det er det stadig.  
Men nu kommer der en god løsning, som gør, at vi kan flyve lovligt på stedet, eller 
rettere sagt fra naboejendommen Strandbjerggård, som ejes af Skov- og Naturstyrelsen. 
Takket være en enorm indsats fra Niels Formand, bistået af Dorte O Andersen fra Dansk 
Idrætsforbund samt en masse god vilje fra Skovfoged Søren Agerlund, er der nu en 
aftale på vej, som åbner et område for os. (Aftalen bliver bragt her i bladet når den er 
endelig på plads). 
 

I korthed går den ud på følgende: 
- Skov- og Naturstyrelsen rydder toppen for det rosenkrat, som nu forhindrer at vi kan 
bruge den,  
   samt sørger for at krattet bliver holdt nede fremover. 
- Vi får rådighed over to områder: Et lidt lavere område mod Rågeleje, som er fint til 
groundhandling og indledende skoling. Det højestliggende område på skrænten, som 
udgør en rigtig god start/landingsplads for både HGer og PGer. 
-  Der bliver opsat en informationstavle med regler/anvisninger samt en vimpel / 
vindpose. 
-  Piloter skal rapportere flyvning (via SMS). 
-  Vi skal følge reglerne, og i øvrigt opføre os så vi ikke er til gene for andre. 
-  Forbundet betaler 3.000 kr om året for leje/rydning m.v. 
 

Dette er en meget fordelagtig aftale for os, som vi med god grund kan glæde os over. 
Måske kan vi med tiden bruge denne som "løftestang" til at få hævet start- og 
landingsforbudet på Heatherhill også. Men fremtiden for vores flyvning fra hele 
området afhænger nu i høj grad af os selv. Hvis vi følger de opsatte regler, og kun 
starter og lander fra Strandbjerggård, ser det lyst ud. Hvis ikke, risikerer vi at tabe det 
hele, og så er vi faktisk dårligere stillede end før. 
 

Området bliver ryddet og klargjort i løbet af foråret (åbningen annonceres her i bladet), 
så vi kan se frem til masser af god (og lovlig) flyvning fremover. 
 

Leif Stubkjær 
 

mailto:roland.hansen@seas.dk
mailto:marcumulus@get2net.dk
mailto:njaskirk@privat.dk
mailto:njaskirk@privat.dk
mailto:njaskirk@privat.dk
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