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Til alle aktive i unionen! 
 

Da vi alle snart skal til rep.møde og finde ud af hvem der skal have den store 
fornøjelse af at være de bærende kræfter i unionen,. Vil det bare være så godt, hvis jer, 
der nu er registreret som aktive i udvalg og andre tillidsposter (se hjemmesiden), 
melder ind til sekretariatet om, hvorvidt man ønsker at genopstille til sin post. 
Vi kan allerede nu meddele at posten som uddannelseschef er ledig. 
 

Mail til: Sekretariat(a)dhpu.dk 
 

Venlig hilsen Unionsbestyrelsen. 
 
Optrækskurset på Fasterholt aflyst. 
 

’ 

På grund af manglende tilslutning er vi desværre ikke i stand til at gennemføre de 
planlagte uddannelsesdage. 
 
Har du betalt forsikring for 2009? 
 

Den lovpligtige ansvarsforsikring koster 550 kr. om året. Den har en samlet 
dækningssum på cirka 6.000.000 kroner (SDR 750.000) ved skade på trediepart. 
Ansvarsforsikringen dækker i hele Europa bortset fra Island, Færøerne og Svalbard. 
Det er også muligt at tegne en ulykkesforsikring. 
 

Du betaler for forsikringen ved at overføre det samlede beløb til DHPU reg.nr. 7703 
kontonr. 0102925. Husk at påføre dit medlemsnummer og navn på indbetalingen. Du 
finder nummeret på dit Rating kort. 
 

Læs mere om forsikringen på: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/forsikring/forsikring.html 
 

Vi har problemer med udprint af forsikringspapirer via hjemmesiden. 
Har du betalt forsikring og står og skal til udlandet, bedes du kontakte sekretariatet for 
et forsikringsbevis. 
 
Nyt forum for instruktører 
 

På DHPUs forum er der nu oprettet et særskilt forum kun for instruktører. Det nye 
forum har fået navnet ”instruktørforum”. 
For at få adgang kræves særskilt kodeord, som kun gives til chefinstruktører og 
klasse1 & klasse2 instruktører. 
Kodeordet er udsendt pr. email. Kodeordet kan også erhverves ved at sende en mail til 
webmaster(a)dhpu.dk 
 

Forummet henvender sig til alle hang- og paraglidinginstruktører. Her kan stilles 
spørgsmål, søges vejledning, debatteres, erfaringer kan udveksles og meget mere. 
 

Forummet findes via www.dhpu.dk på fanebladet ”forum”. Alle instruktører kan ved 
at indtaste kodeordet læse i instruktørforummet, men som altid kræves det, at man 
opretter sig som bruger, hvis man selv vil skrive indlæg. 
 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Unions Info 
Lidt aktuelle informationer. 
 
PG VM 2009 
Konkurrencen er igang 
 
Ducth HG Open 
Flere klasser i år. 
 
Mangler du er drage? 
Der er overskud på Fasterholt 
 
IOC Kongres. 
Vil du være med? 
 
 
 
 
 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  Februar 2009 
Planlagt udsendelses dato: 
10 marts 2009 

Paragliding Hanggliding 
Nr.059 –  4 Februar 2009 –  8. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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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 på dhpu(a)dhpu.dk , så vil han sende 
ansøgningerne officielt. 
 
PG VM i México. 
 

Så er VM i Mexico i gang og vi er Mads Syndergård, Morten Olesen og Marcus 
Malmqvist herovre. 
Det skulle være godt flyvevejr hele tiden, så vi regner med at det bliver til et rigtig 
godt VM. 
Vi vil bestræber os på at skrive daglige rapporter for interesserede på: 
 

http://www.dhpu.dk/nydhpu/pgeliten/pgeliten.html 
 

Los tres amigos vuelos en México. M&M&M 
 

Det er muligt at se foto, men svært at finde resultater på:  
http://pwmex2009.com/ 
 

Sidste nyt ved redaktionens afslutning:: Mads er efter 6 heat på en 21 plads, bedste 
nordiske pilot Ronny Helgesen fra Norge. 
Konkurrencen er desværre blevet ramt af et tragisk dødsfald. 
 
Dutch HG Sport Class Open. 
 

Holland har taget initaitiv til at afholder en af de første europæiske konkurrencer for 
kingpost vinger. Det vil dog ikke kun være konkurrence. Der vil være også være 
debriefing om dagens opgave og lidt undervisning i XC flyvning. Hvis det er muligt 
vil de engagere Dennis Pagen til at stå for dele af undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sport Class Open finder sted i Laragne fra den 26 juli til 1 august. 
 

Deres traditionelle HG Dutch Open er i ugen efter 2 – 8 August. 
 

Begge konkurrencer vil blive tilmeldt som FAI Cat2. 
Læs mere på: http://www.zeilvliegen.nl 
Siden er på Hollandsk, men vælg ”Dutch Open” til venstre på siden, for at komme til 
lidt info på engelsk. 
 

 
 
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: 
www.dhpu.dk/klubber 
 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 

Mt. Chabre 2008 
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Har du en ”uregistreret” Hangglider i hangaren på Fasterholt? 
 

Der er nu ryddet op med hård hånd, idet hangaren var blevet overfyldt med 
drager. 
Der var følgende 3 krav, for at dragen kunne blive i hangaren. 
 

- Man skal være medlem af MDK 
- Dragerne skal være forsynet med navn 
- Det koster 100 kr. pr. drage man har liggende. 
 

Der var 10 drager i overskud! 
 

Det drejer sig om: 
- Diverse ældre drager 
- Men også nyere drager, blandt andet en topløs Aeros. 
 

Dragerne vil blive bortsskaffet i efteråret, hvis ejerne ikke melder sig! 
Hvis man vil undgå, at dragerne bliver "smidt ud" har man følgende 
muligheder: 
- Snarest henvende sig til kassseren 
- eller afhente dragerne. 
 

MDKs kasserer Louise Dige kan kontaktes på telefon 24 91 32 92. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Frivillig ved 
IOC Kongressen 

 
Har du lyst til at være med til en af de største 
internationale begivenheder på dansk grund? 
Så meld dig som frivillig til IOC kongressen 

i København 1.-9. oktober 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå ind på www.2009olympiccongress.com og se, 
hvilke muligheder du har, og hvad DIF kan tilbyde dig! 

 
 
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 
 

Se hele udvalget på: 
www.dhpu.dk - Organisation 
 


