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Lidt nyt fra Norge. 
 

HG NM 2007 Vågå  Open er 2-7 Juli. 
PG / HG Pre-Worlds Acro går 27-30 Juni på Voss, ca. 4 timers kjøring fra Vågå 
Oyvind har lovet at sende flere detaljer til næste nyhedsbrev. 
 
Husk: 
 

DHPU Repræsentantskabsmødet 2007. 
 

Lørdag den 24. februar 2007 kl. 13.00 
 

KDA-huset 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 
 

Foreløbigt budget for DHPU 2007 
 

Udkast1 incl. Ny brugt bus+ repareret JUMPER. 
 

Indtægter: 
 

DIF- tilskud  748.000 
Salgsvirksomhed   12.000 
Deltagergebyrer  31.400 
Kontingenter   35.000 
Indtægter i alt:  826.400 
 
 

Udgifter: 
 

Fællesudgifter – elite  434.300      * Ny bus+Jumper 
Landshold hg   146.730      * VM USA 
Landshold pg     99.100     * VM Australien 
Bredde arbejde  158.500 
Uddannelse    34.000 
Dragesport / PR   28.000 
Kontor inkl. løn 145.600 
Øvrige administration 164.300 
Finansielle omkostninger   - 5.000 
Afskrivning materiel    10.000 
 
 

Udgifter i alt:    1.205.530 
 
 

Resultat:  -379.130 
 
 

Underskuddet forventes at kunne dækkes ind via driftsoverskudet i 2006 og resten fra 
reservefonden. Driftsoverskudet har været ca. 170.000,-kr. Samlet har DHPU en 
formue på 750.000,-kr. 
 

Der ligger i dette budget to forslag, som vedtaget af bestyrelsen: 
1. Budget hvor vi køber en ny(brugt) unionsbus på hvide plader. 
2. Samme budgetramme, men med en bus på gule plader (10 personers). Det sparede 

provenu bruges til at tilbyde medlemmer at erhverve stort kørekort på unionens 
regning, mod at forpligte sig til et vist kørselsarbejde for unionen. 

 

Januar 2007 
DHPU’s bestyrelse 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Lidt datoer 
HG NM-VM Acro + Repmødet 
 
Vores forsikringer 
Husk at betale ansvarsforsikr. 
 
Klubleder kursus 
I KDA-Huset 3 Marts 
 
Pakke kursus 
Kom og lær at pakke reserven 
 
Termik I 
Reserve dagene nu. 
 
VHF radio kursus 
Flyv  også i TMA’er 
 
Nyt fra luftrum udvalg. 
SLV halter bagud i EU 
 

 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 Februar 2007 
Planlagt udsendelses dato: 
8 Marts 2007 

Paragliding Hanggliding 
Nr.040 –  8 Februar 2007 –  6. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 



 

 
DHPU Nyhedsbrev Februar Måned 2007 

4 sider 

Forklaring til budgettet. 
 

Budgettet skulle have været udsendt i december måned; men på grund af 
vanskeligheder med indkøring af regnskabssystemet hos DIF, er det trukket ud. 
Derfor har vi ikke vidst hvordan årsresultatet for 2006 ville se ud. Det har vi fået nu, 
og derfor fremlægger vi dette budget. 
Studer det godt og dan jeres meninger om det. Det er et meget ambitiøst budget med 
store udviklingsambitioner på  klubudvikling og bredde, tillige med to 
verdensmesterskaber overseas. Vi lægger op til en god debat på repræsentantskabet: 
Er det sådan vi vil bruge vores penge? Det er jer der bestemmer! 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Fælles Forsikring 
 

Da vi fik den fælles ordning i hus med QBE var aftalen at al administration skulle 
varetages af DHPU derfor den billige police 500kr mod tidligere min. 800kr derfor får 
vi ikke samme service som individuelle kunder. 
 

Derfor denne reminder om at den fælles forsikring skal betales senest d. 10/2-07 
 

Indbetal det samlede beløb som du skal deltage med. 
Hvis du ønsker ansvar alene, så er det 500 kr. 
Og hvis du ønsker begge forsikringer skal du indbetale 950 kr. 
  
Beløbet på din valgte forsikring overføres til DHPU´s bankkonto reg. 7703 kontonr. 
0102925 
 

Husk at skrive dit DHPU-nummer og navn på indbetalingen.(DHPU-Nr. Finder du på 
dit ratingkort) 
Derefter vil du automatisk blive sat på listen over betalende piloter, og kan derefter 
selv printe din kvittering ud på www.dhpu.dk  

 
Klubleder-kursus. 
 

DHPU afholder Klubleder-kursus i KDA-huset's lokaler.  
( se kørselsvejledning på www.kda.dk) 
 

Lørdag d. 3. marts 2007 kl. 09:00  til  15:00 
 

Tilmelding senest 20. februar til sekretariatet. 
 

Programmet er: 
 

09:00  Velkomst. 
09:15 Kommunalreformen og folkeoplysningsloven. 
10:30 Indlæg ved Jan Nielsen, Idrætskonsulent, TopTime Klub-arrangementer, 
unionsarrangementer, udviklingskontrakter. 
12:00 Frokost 
12:30 Medlemsregistrering på DHPU's hjemmeside. 
13:00 Fordelingsnøglen og krav til dokumentation. 
13:30 Fælles forsikringsordning m.m. 
14:00  Generel orientering om luftrum og organisation.. 
14:30  Spørgsmål og svar. 
 

Ret til ændringer forbeholdes ! 
 

Reserver dagen.: lørdag d. 3. marts 
Mød op mindst én fra hver klub. Gerne både formand og kasserer.  
Kurset koster 500,- kr. som indbetales til sekretariatet, og som kan refunderes i de 
fleste kommuner + rejseomkostninger. 
 

Forsøgsvis tilbydes Svæveflyverne at deltage. I tilfælde af overvældende tilslutning 
kan der blive tale om at flytte arrangementet til større lokaler. 
 

Forslag til emner der skal behandles er velkomne. 
Der er også brug for en hjælpe-indlægsholder. 
 

 
 
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/ 
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Pakkekurser på Fasterholt d. 3. & 4. marts 2007 
 

10:00, Center Fasterholt 
 

• Rundstykker og kaffe 
• Intro 

 

12:00, Fasterholt Skole 
 

• Reserveskærmskast 
• Pakning af egen reserveskærm 
• Husk Pakkevejledning til DIN skærm 

 

17:00 
 

• Afslutning og oprydning 
 
BEMÆRK: Max 16. personer pr kursusdag 
 
Pris pr. deltager kr. 100,- 
 

Tilmelding senest d. 1. marts tlf. 2886 4004 
 

Med venlig hilsen 
 

Ivan Jensen 
 
Lær at flyve Termik - Kursus på Fasterholt i uge 29 
 
 

Det er ved at være tiden hvor du skal planlægge din sommerflyvning. 
Der vil igen i år blive afholdt Termik kursus på Fasterholt, og i år har vi bestilt godt 
vejr til hele ugen, så der bliver fløjet hver eneste dag.  

• HG instruktør Kenneth Bakholm 
• PG instruktør Essie Saadie 

 

Gæste instruktører , Igen i år gør vi alt for at få fat i nogle spændende gæste 
instruktører der kan inspirere os. Sidste år havde vi besøg af Lars Bo og Louise 
Crandal, det var en stor succes og meget inspirerende. 

 

Hvad får du så? 
 

Der står en erfaren instruktør til din rådighed ( hvis du medbringer en radio kan du få 
en flyvende instruktør) 

• Alle optræk er inkluderet i prisen. 
• Alle overnatninger er inkluderet. 
• Og der er inkluderet en festmiddag i prisen. 
• Skærmpakkerkursus (vi forsøger igen i år at arangere et skærmpakkerkursus) 

 

Hvad kan du lære? 
 

• Du får mulighed for at træne optræk. 
• Du kan lære at lave sikre indflyvninger og landinger. 
• Du kan lære at spotte termikken fra jorden. 
• Og finde termikken når du kommer i luften. 
• Du kan lære at centrere i termikken så du kommer hurtigt op. 
• Og lære at bruge GPS og meget meget mere.  
• Dette er en unik mulighed for at komme i gang med at flyve termik. 

Undervisningen vil være individuel og tilpasset dit niveau, så uanset om du er 
nybegynder eller erfaren pilot vil der være noget for dig. 
 

Hvad kræver det? 
 

Det kræver at du har trin 3, og har lavet nogle optræk, du skal ha s-teori, men hvis du 
ikke har kan der søges om dispensation til s teori, det kræver at du tilmelder dig så 
hurtigt som muligt. 
 

 
 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
hrh(a)tele2adsl.dk 
 
 
Marcus Malmqvist 
Stolpegårdsvej 4, 2. th. 
2820 Gentofte 
Tlf. fastnet 39 75 18 33 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus(a)get2net.dk 
 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Bo Klint 
Ribesgade 13. 3.tv 
2100 København Ø 
Tlf. 3555 8575 
 
 
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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Pris: 
Det koster kr. 1.000.- at deltage i kurset. (billigere kan det ikke blive for en hel uges 
kursus, alle optræk og overnatninger er inkluderet i prisen) 
For at være sikker på en plads, er det en god idé at tilmelde sig i god tid. 
 

Du er tilmeldt når du har betalt (Reg. 7703 konto 0102925) 
 

Tilmelding til sekretariatet dhpu(snabela)dhpu.dk 
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig eller Kenneth. 
Lasse Brahe lassebrahe(snabela)mail.dk eller  på tlf. 26202200 
Kenneth Bakholm 20444458 
 

God flyvning 
Lasse Brahe 
 
DHPU tilbyder VHF kursus (N-BEG) for interesserede medlemmer.  
 

Kurset vil finde sted i perioden marts- april - evt. begyndelsen af maj. 
 

Sted: Skive lufthavn i Skive svæveflyveklubs lokale. 
 

Underviser: Bent Esmann fra Skive svæveflyveklub. 
 

Tid: Der vil blive indkaldt til et indledende møde i Skive i uge 9-10. 
På mødet vil der i fælleskab blive fastlagt en kursusplan. Der må påregnes en vis 
flexibilitet mht. mødetider mv. Der skal regnes med ca. 6-7 gange undervisning på 
hver ca. 4 timer. Derudover er der selvstudium og kommunikationsøvelser. 
 

Pris: kurset vil komme til at koste ca. kr. 3500,- hvoraf vi kan forvente at DHPU vil 
dække ca halvdelen.(hovedparten af beløbet tilfalder SLV der afholder prøven) 
 

Bevis: Der vil blive aflagt prøve i SLV regi. Beviset giver således ret til at føre 
radiokommunikationen mellem luftfartøj i dansk luftrum og lufthavn. For DHPU 
medlemmer vil den primære interesse ligge i at man som XC pilot får mulighed for at 
bevæge sig ind i regulerede luftrum efter aftale med den lokale lufthavnsmyndighed. 
 

Forudsætninger: Man bør kende lidt til ICAO kortet og lidt til love og regler fra s-
teori. 
 

Tilmelding via e-mail: vhf(snabela)s32.dk 
 

Sidste frist for tilmelding: søndag den 18. februar. 
 

Der er plads til 6-7 piloter på kurset og først til mølle princippet vil blive anvendt. 
 

Morten Thomassen og Morten Olesen, PGNord 
 
Kort orientering om det danske luftrum. 
 

EU har gennem EASA lagt op til nye regler for det europæiske luftrum, og en fælles 
europæisk uddannelse (læs certifikater) i :  EU  COM(2005) 579 final 
 

I oplægget  skitserer EU mulighed for udbredt “selv kontrol” fælles certifikat for fly 
under 2000 kg, helbredskrav som til erhvervskørekort m.m. 
Det er imidlertid lykkedes de nationale luftfarts administrationer (læs SLV'er) med det 
danske SLV i spidsen, at lave så meget om på oplægget, at reglerne nu stort set ligner 
dem vi har i dag. Altså ingen lempelser og ingen nytænkning. 
Det strider imod regeringens udmeldte politik ,idet regeringen med trafikudvalget 
tidligere har tilsluttet sig EU's oprindelige oplæg. 
 

Luftsportsunionerne har gennem KDA udformet et brev til Transportministeren hvori 
vi protesterer mod SLV's illoyale fremfærd over for både regeringen og 
luftrumsbrugerne. Vi søger samtidig at få kontakt til så mange politikere som muligt, 
for at gøre dem opmærksom på dette misforhold. COM579 skal fremlægges til første 
behandling i EU-parlementet her i begyndelsen af februar, så det haster med at få 
indflydelse og få genetableret forslagets oprindelige intensioner. 
 

Jeg tager til EHPU møde 17.-18. februar hvor dette emne med garanti vil blive  
diskuteret. 
Niels Jensen 

 
 
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) 
 
 
 


