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Sidste nyt: Repræsentantskabsmødet 2004. 
Lørdag den 6 marts blev det årlige repræsentantskabsmøde afholdt. Der blev 
sammensat en ny bestyrelse: 
Formand: Niels Jensen (HG) 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev: 
Jens Tullesen (PG) 
Peter Huntley (PG) 
Henry Striib (ikke på valg, HG) 
Jens Christian Lisberg (ikke på valg, PG) 
Suppleanter: Birger Strandquist, Michael Roland. 
Afgåede bestyrelsesmedlemmer Lone Askirk og Kaj Lauritsen. 
Øvrige poster: 
Intern revisor: Lone Askirk 
Amatør og orden: Steen Thorø, Palle Christensen og Keld Eilrich. 
HG eliteudvalg: Lars Bo Johansen og Niels Jørgen Askirk 
PG eliteudvalg: Nick Godfrey og Henrik Roland. 
Den nye bestyrelse vil fordele ansvar og tillidsposter på deres første møde. 
Der vil komme referat i Dragesport. 
 
Pakning af redningsskærm: 
Har du helt styr på hvordan din reserveskærm har det!  
Hvornår har den sidst været luftet – eller er musene flyttet ind i mellemtiden.  
DHPU tilbyder i samarbejde med PG Nord, MDK  og XC’Sjælland , et arrangement 
hvor du kan høre om: 

• Hvordan du skal behandle din reserveskærm,  
• Selv prøve at kaste din reserveskærm fra dit eget seletøj ophængt i nogle wire 

/ reb. 
• Se en skærm blive repakket, mens du øver dig på din egen  i modul pakning 
• Du kan stille spørgsmål til en pakker fra Dansk Faldskærms Union. 

Der startes kl. 10:00 med en gennemgang af forskellige typer, pasning og placeringer. 
Derefter laves prøvekast, mens du er ophængt i dit eget seletøj, med evt. din udløser – 
handsker og hjelm, så situationen ligner en virkelig flyvedag. Der sluttes af med at 
riggeren viser i modul hvordan er skærm pakkes. Der er op til dig selv til at pakke din 
skæm. Der forventes afslutning kl. 17:00. 
Medbring seletøj inkl. reserveskærm, handsker og hjelm, evt. snor til at omvikle din 
reserveskærm så den kan kastes et par gange uden at folde sig ud. Madpakke er også 
en god ide. 
 

Kurset er gratis, men tilmelding nødvendigt. Det sker til Birthe og Poul Erik på  
ddu@image.dk senest d. 11 marts, husk at fortælle hvor du ønsker at deltage:  
I Nord Jylland bliver det lørdag d. 13 marts på Ålborg sportshøjskole.. 
På Sjælland bliver det d. 20 marts stedet oplyses ved tilmelding. 
I Midtjylland bliver det d. 27 marts på træningscenter Fasterholt. 
 
Xxxxx > yyyyy Rettelse ang. HG DM på Fasterholt. 
I indbydelsen til HG DM var datoen forkert. 
DM ligger i forbindelse med Kristi Himmelfart som det plejer. 
15 – 21 maj og lørdag den 22 som reservedag. 
Husk deadline for tilmelding 8 marts. 

 

 
 
         Indhold:    
 
Ny bestyrelse 
2 nye medlemmer blev valgt  
 

Redningskærme 
Kursus i hvordan den behandles 
 

HG DM datoer. 
Rettelse / dealine 
 

Bilfører kusus . 
Datoer og tilmelding. 
 

Officials til DM 
PG + HG DM.  
 

HG Bjerg DM 
Tilmelding åben 
 

Plast overtruknewire . 
Ny regler. 
 

Nordic HG open. 
Invitation fra Norge. 
 

Klubnyt. 
Plakatsøjlen. 
 

 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 April 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Maj 2004 

Paragliding Hanggliding 
Nr. 17 – 08 Marts 2004 – 3. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Bilfører og starthjælper kursus: 
 

Et tilbud til alle piloter der ønsker at flyve via optræk, det gælder nye der skal 
oplæres eller de gamle erfarende piloter der trænger til en ” opfrisker ” 
Alle piloter der ønsker at flyve fra optrækspladserne, skal kunne virke som bilfører 
og starthjælper. 
Kurset vil indeholde følgende: 

• Gennemgang af optræksgrej. Herunder snor, splejsning, forfang, 
sprængstykker, bremseskærm, bilers udstyr og radioer. 

• Optræk: Hvad er forskellen på optræk af HG og PG, sikkerhed og farer. 
• Bilførens opgaver 
• Starthjælperens opgaver 
• Optræksprocedure. 

 

Hvis vejret tillader det vil det teoretiske blive afprøvet i virkeligheden. 
 

Hvor: Både hos MDK og XC-sjælland. 
Hvornår: Lørdag d. 3 april kl. 10:00 – 17:00 ca. 
Hvordan: Du tilmelder dig hos administrationen. Senest d. 29 marts. Deltagelse er 
gratis. 
 
Officials til DM 2004. 
DHPU sørger officials til begge danmarksmesterskaber på Fasterholt. 
HG DM afholdes fra den 13 til 21 maj, lørdag den 22 maj er reserve dag og kan 
blive taget i brug. 
PG DM finder sted fra den 29 maj til de 4 juni. 
Det vi søger er først og fremmest bilførerer. Men hvis du har andre kvalifikationer, 
er du velkommen til at henvende dig. Det kan være viden inden for PC, GPS eller 
organisation. 
Som tidligere vil der blive udbetalt en skattefri godtgørelse, officials kan blive bedt 
om fælleskørsel.  
Henvendelse til administrationen på ddu@image.dk eller på tlf. mandag / torsdag i 
åbningstiden. 
Elite udvalgene. 
 
Invitation til HG Bjerg DM 2004 Mt. Cucco, Italien. 
HG Bjerg DM er for alle med SP4 + SP5 og bjergflyvningserfaring. 
Vi deltager i Mt. Cucco Open, som er en konkurrencer der normalt tiltrækker 40-50 
piloter. 
Deltager gebyret til konkurrencen er 800,-, og mellem 1100,- - 1500,- for 
transporten frem og tilbage for dem der ønsker dette. Transport prisen afhænger af 
de faktiske omkostninger. 
Der er afgang torsdag aften den 12 august og bussen vil vær hjemme igen søndag 
den 22 august.  
Mt. Cucco er et spændende flyvested, med gode landingsmuligheder de fleste 
steder. 
Top-piloterne giver gerne tips og gode råd om dagens flyvning. 
Det er en konkurrence, men der er også megen aftenhygge. 
Deltagelse kræver naturligvis bjergflyvningserfaring og at man kan udnytte 
termikken. 
Men det haster med tilmeldingen hvis man vil bruge den fælles transport, da der 
skal reserveres en eller flere leje -busser til transporten allerede i marts måned. 
Der vil blive arrangeret transport til dem der tilmeldes i marts og evt. ledige pladser 
blive tildelt efter først til mølle princippet. 
 

Så hvis du selv ønsker en dejlig flyve oplevelse i august over det Italienske 
landskab, så skal administrationen have besked nu. 
 

 
 
Gl. 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/ 
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Plastover trukne wire. 
På det nyligt afholdte CIVL møde, blev det besluttet at lave regler for hvilke wire der 
må bruges på hangglidere i konkurrencer. 
Grunde er at det efterhånden er normalt for top piloter, at fjerne plast coatingen på 
under-riggen. Dette har medført flere alvorlige skader. 
For at undgå at piloter ”mister hovedet” under konkurrence, vil det fremover ikke 
være tilladt at flyve konkurrence med 1,9 mm wire uden plast overtræk. 
Så lad være med at fjerne plast overtrækket, på din ny indkøbte hangglider. 
 
Nordic Hang Gliding Open 2004 
July 24th-July 31st (Saturday to Saturday) 2004 in Vågå, Norway. 
To be CIVL-FAI approved competition. 
Oslo og Omegn Hanggliderklubb invites all international, Nordic, and Norwegian 
competition pilots to Nordic Hang Gliding Open 2004 in Vågå, the best area for hang 
gliding in Northern Europe. 
 

Information about the competition Entry fees. 
Registration and payment before July 1st, NOK 900,-.Regitration and payment after 
July 
1st NOK 1.000,-. Banquet on Saturday evening at the closing day of the competition 
is included in the price (€ 1 = ca. NOK 8,7, $ 1 = ca. NOK 6,9) 
 

Registration. 
Send an e-mail to nordic2004@strategy-consulting.no to be registrered and receive 
information about payment. 
 

Prizes. 
Nordic Open: 3 best pilots. For the open competition a total of NOK 3.500,-in cash 
will be paid out as prize money. First place = NOK  2.000,-, second place = NOK 
1.000,-, and third place = NOK 500,-. 
 

Scoring. 
The competition will be scored using the GAP/RACE system. 
 

GPS. 
Due to the scoring, GPS is required. 
Transportation. 
Each team or pilot is responsible for his/her own transport. There will be one small 
bus available from  the National Center, and competition pilots will be given priority, 
but the capacity will be limited. Price exampel: National Center to Vole,  the main 
launch, NOK 50,-. This bus also be available for retrieving pilots that are landing out. 
For more, and updated, information see here: 
http://www.strategy-consulting.no/nordichgopen/ 
 
 

Klubnyt. 
 

XC’Sjælland 
På den nylig afholdte generelforsamling blev hele bestyrelsen genvalgt. 
Der er vedtaget nogle nye pladsregler. Så husk at læse dem grundigt igennem når du 
modtager den nye vagtplan. 
 

Husk at der er klargøring af flyvepladsen søndag den 28 marts, ring til Michael og hør 
hvad du skal lave / medbringe. Tlf. 43 62 82 10. 
 
Plakatsøjlen. 
 

Sælges: XS 155 Race rød / hvid, det er den italienske model med gummibagkant på 
uprights.  
Den har en suveræn handling. 
Henv. Niels Jørgen tlf. 46499777 eller njaskirk@privat.dk 4000,- Kr. 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt@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@worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
gingliders@get2net.dk 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen@seas.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 2128 3079 
dds@jolic.dk 
 
Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
08 Marts 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 April 2004 
 


