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DHPU Rep-møde 26 februar 
 

Formandensberetning: 
Vores formand kom ind på vores alvorlige medlemssituation. Der er dog et par 
lyspunkter, da der er kommet et par nye klubber til. Forhåbentlig vil de bidrage med 
nye medlemmer. 
Han takkede alle  dem der har gjort et stykke arbejde for unionen i årets løb. 
Formanden vil gøre sit til at bestyrelsen fortsat arbejder mod de 1000 medlemmer, 4 
optrækspladser, en forbedret instruktør-uddannelse, større sikkerhed og bedre 
rapportering, adgang til flere og bedre flyvesteder, mindst en NM eller EM eller VM 
medalje om året, en forbedret service over for vore medlemmer, i form af bedre 
hjemmeside, bedre kommunikation og en bedre ledelse. 
 

Derpå fulgte lidt debat bl.a. om sidste års Bjerg instruktør seminar, som blev tilbudt 
med meget kort tilmeldingsfrist. 
 

Valg. 
Formanden blev først valgt, Niels Jensen blev genvalgt uden nogen modkandidat. 
Der skulle egentligt kun vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen , men der har i årets 
løb været medlemmer der ønskede at trække sig. Derfor skulle der vælges 3 nye 
medlemmer. Da der ikke blandt forsamlingen kunne findes andre villige kandidater 
end Birger Strandquist, kom bestyrelsen til at bestå af: 
Niels Jensen, Jens Thullesen og Birger Strandquist. 
Bestyrelsen skal forsøge at finde de manglende medlemmer og konstituerer sig senest 
d. 1. april 2005. Klubrepræsentanterne skal herefter melde tilbage til DHPU, om de 
kan godkende sammensætningen. Ellers skal der indkaldes til ekstraordinært rep-
møde.                        
Revisorer: Ekstern MR Revision. Intern kritisk revisor Lone Askirk. 
Orden og amatør udvalg: Steen Thorø, Palle Christensen & Keld Eilrich Suppleanter: 
Hans Chr. Eriksen & Kaj Lauritzen. 
Eliteudvalg / HG: Lars Bo Johansen & Bo Klint 
Eliteudvalg / PG: Carsten Søndergaard & 
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Eventuelt. 
Under eventuelt blev ”et rimeligt kontingent” taget op og Niels Jensen, forklarede at 
medlemskontingent –definitionen er ikke fast og endeligt. 
Om Dragesport var de fleste tilkendegivelser at det var for dyrt i forhold til hvad man 
fik ud af det.  
XC’SJ klubhus projekt blev også behandlet, alle var positive, men der blev ikke 
afholdt nogen tilkendegivende afstemning. 
 

Læs hele ref. i Dragesport 
 
 

Bilfører + Starthjælperkursus:  (se også nyt fra XC’SJ) 
 

Alle piloter der flyver fra Fasterholt skal kunne køre optræksbil og være starthjælpere. 
 

Derfor afholder vi teoretisk kursus i dette d. 20/3 2005 fra kl. 1200 i Fasterholt 
 

Tilmelding til: 
Flemming Lauridsen MDK flemming@m-d-k.dk tlf. 97156502  
Tlf. på pladsen i åbningstiden 97188023. 
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Kom så! 
 

Jeg var til repræsentantskabsmøde her for nylig … det var da noget af det mest sølle, 
jeg længe har oplevet! 
Jeg fik indtrykket af, at DHPU er på vej til afvikling. Medlemmer forsvinder ud af 
vores klubber og der kommer kun ganske få nye til. Medlemsantallet er på omkring 
400 aktive. To bestyrelsesposter mangler at blive besat … er der virkelig ikke nogen 
blandt disse 400, som kan se, at alle har fordel ved at der findes en DHPU? 
Jo, jeg er én af de 5% af medlemmerne - eliten, som får næsten 1/3 af budgettet, så 
selvfølgelig ser jeg helst, at det kan fortsætte. Hvis du vil have en større del af kagen, 
så er det med at tage en bestyrelsespost. Du kan også bare læne dig tilbage og lade stå 
til - så mister jeg al støtten og vi mister alle sammen DHPU. Uden DHPU bliver det 
en del dyrere for mig, men jeg skal nok flyve noget af det, jeg gerne vil, fordi jeg vil 
noget med min sport! Det er derfor, jeg har nået nogle af mine mål. Men hvad med 
alle jer andre? Husk på, hvor mange ting du får fra DHPU: 
 

• Stadigt at kunne flyve lovligt på skrænt 
• Uddannelsessystem 
• Certifikater 
• Mulighed for en billig ansvarsforsikring. 
• Sekretariat / administration 
• Hjemmeside / blad 
• Diverse arrangementer f.eks. Venø-lejer, konkurrencer, kurser og foredrag. 
• Nogen der kæmper for at forbedre vores muligheder for at udøve vores sport 

på lokalt, nationalt og internationalt plan. 
• Et samlende organ som klubberne kan udnytte i deres arbejde for at fremme 

mulighederne for deres medlemmer. 
 

Kom nu, vær med i arbejdet for at styrke vores forening. Vær med til at forme DHPU, 
sådan som du gerne vil ha’ den skal være. Hvis du tænker, at det går nok eller at du er 
ligeglad, så træder en som jeg måske til … 
Men husk nu, DHPU’s bestyrelse kan kun lede og fordele ansvar og opgaver. Det er 
jer ude i klubberne, som skal lave det store benarbejde. 
 

Lars Bo 
 
Invitation og tilmelding til: HG Bjerg DM 2005 
Greifenburg, Østrig 
15. – 20. maj (21. reserve) (Se www.drachenflieger.at) 
Betaling: 
Transport med busserne til Greifenburg 1200,-  Bjerg DM 900,- 
Beløbet skal være indbetalt til Administrationen senest 13 april 2005. 
Sydbank Registrerings nr. 7703 konto nr. 0102925 
Mere info: 
Detaljer om indkvartering mm. vil blive udsendt senere. 
Kvalificering: 
Min. SP4 og bjergflyvningserfaring. 
 

På HG elite udvalgets vegne. 
Lars Bo 
 
Enestående chance! 
 

Chauffører: 
Hvad siger du til at få mulighed for at opleve Østrig, Croatien eller Spanien 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 ud fra 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 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, PR:? 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT/Web:? 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk 
 
 
Birger Strandquist 
? 
 
 
 
 
 
 
 
HG elite, Redaktion, Motor
Sikkerhed: 
Uddannelse, Bredde, Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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og slappe lidt af, så kører en af piloterne gerne. 
Transport mellem DK og flyvestedet foregår i DHPU’s bus og dækkes af DHPU. Logi 
dækkes også af DHPU. Du skal dog selv betale for din kost. 
 

I år er planen indtil videre følgende: 
 

Talenttur, Àger, Spanien  18.-29. marts Helmer Sangild 
Bjerg DM, Greifenburg, Østrig  13.-22. maj.  ? 
Croatian Open, Optija Ucka, Croatien 17.-27. juni.  ? 
UK Class 1 Nationals, Lumbier, Spanien 7.-13. aug.  ? 
 

Meetdirector: 
Brænder du inde med et talent som leder, så har vi to HG-DM’er du er velkommen til 
at prøve kræfter med. Det drejer sig om følgende: 
 

Bjerg DM, Greifenburg, Østrig  13.-22. maj.  ? 
Fladlands DM, FDC, Danmark  1.-7. aug.  ? 
 

Pointscorer: 
Ved vores to DM’er er der en lille aftentjans med at uploade track-logs og via Race 
2000 at beregne dagens heat alle de fløjne dage, samt en total beregning. 
 

Bjerg DM, Greifenburg, Østrig  13.-22. maj.  ? 
Fladlands DM, FDC, Danmark  1.-7. aug.  ? 
 

Er du interesseret, så send allerede i dag ansøgning samt anbefaling til eliteudvalget 
ved Bo Klint, Dragen 77 eller Lars Bo Johansen, MDK. 
De bedst kvalificerede vil naturligvis først komme i betragtning. 
 
 
Et  ”Ungdomsvenligt forbund”.  Uddrag af Niels Jensens rapport. 
DHPU's bestyrelse har deltaget i et udviklingsforløb under ledelse af DIF, hovedsigtet 
med forløbet har været at se på unionens kultur, og der igennem finde metoder til at 
sikre de unges deltagelse i unionens ledelse. 
Men vores hovedproblem er jo tilbagegangen i medlemstallet, engagementet i løsning 
af de forskellige opgaver, den manglende vedholdenhed i unionens arbejde. 
Målet blev derfor ændret til at få defineret 12 målsætninger, som vi skulle prioritere 
og sætte deadlines og ansvarlige på. 
Diskussionerne om kulturen i unionen og klubberne var interessante og bragte mange 
problemstillinger frem. Vi blev imidlertid undervist  i  ikke at se problemer, men i 
stedet at se muligheder: ”Når nu situationen er som den er, hvilke muligheder har vi 
så?” 
Der blev opsat følgende 14 målsætninger: 
1.  1001 medlemmer i unionen 
2.  Udvikling af instruktionsmateriale til brug for instruktører  
3.  Producere DVD - materiale til uddeling og forberedt til TV – visning. 
4.  25 % forøgelse af aktiviteten på optrækspladserne i DK. 
5.  Gennemførelse af ”Løkken International”  
6. Definere nyt skolingssystem: – instruktører – lærebog - kontrolsystem 
7. Websiden interaktiv: - dialog klub/union kommende medlemmer – logbog  -
 decentral vedligeholdelse 
8. Formulere en PR-politik: -internt – eksternt - pressekontakt 
9. 20 % flere aktive instruktører. 
10. Minimum 3 personer i hvert udvalg. 
11. Mål  7: pkt.1 Dialog klub/union vedr. kommende medlemmer.   
 Fastlæggelse af en standard for modtagelse af nye medlemmer ved  
 rekruttering. 
12. Alle klubber have tilhørsforhold til en optræksplads. 
13. Klublokaler (vejledning/oplysning) til alle klubber. 
14. Identitet som DHPU'er (graduering af piloter) Badges. Registrering af 
 medlemmers faglige kvalifikationer til brug for en hjælpende indsats. 
Som formand håber jeg at ikke alene bestyrelsen; men også medlemmerne langt hen 

 
 
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: 
06 Marts 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
06 April 2005 
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ad vejen er enige i vores visioner / prioriteringer og at de derfor vil hjælpe os med 
at gennemføre disse målsætninger. 
Bestyrelsen vil i den udstrækning, der kan samles projektgrupper til opgavernes 
løsning, søge DIF om midler til gennemførelsen. 
 

Hvis du mener selv eller kender nogen der kan bidrage til gennemførsel af 
målsætningerne, hører bestyrelsen meget gerne fra dig. 
 

Læs hele artiklen i næste Dragesport. 
 
 
CIVL mødet 18-20 feb. 2005 
Der var hvad i år står fokusering på sikkerheden i FAI konkurrencer. Hvilket gjorde 
det nemmere for de nordiske landes forslag positivt behandlet. 
 

Af de ændringer der vil berører vores landsholdspiloter mest er: 
Radio modtagere.  
Vil blive et krav, for at det kan lade sig gøre at få evt. aflysninger eller andre 
meddelelser ud til alle piloter. I praksis vil det være de små 2 meter FM radioer der 
bruges. 
Safety director.  
Han må nu ikke have andre opgaver og vil blive på lagt at deltage i relevante møder 
/ briefings. 
Kraftig vind.  
Det vil blive pålagt ledelsen / stewarden at definere en max. vind for evt. 
aflysninger at heats. Hvis ikke det kan lade sig gøre, vil Safety director få opgaven 
med at vurdere den på dagen. 
Obligatorisk sikkerheds briefing.  
Alle piloter skal møde op til en briefing, alle sikkerhedsemner vil blive 
gennemgået. F.eks. luftrum, områder hvor der ikke kan landes, vindforhold, osv. 
Et sikkert heat?.  
Efter hvert heat vil piloterne blive bedt om deres mening om heatet, om det var 
fornuftig opgave: Sikker, usikker eller farlig. 
Ballast.  
Der er nu også kommet ballast regler for HG. Tøj + seletøj må max veje 25 Kg. 
 

Det blev også afgjort hvor VM skal foregå: 
PG Manilla Australien. HG Big Springs Texas. 
 

Hvis du vil have mere info, kan du skrive til Scott eller Niels Jørgen. 
 
 
Nyt fra XCSjælland 
Opstart: 
Lørdag d. 2 april kl. 10 starter vi op med klargøring af pladsen. Alt materiellet skal 
gennemgås og checkes, så vi er klar til at gå i luften. Der vil være mad og drikke til 
de fremmødte. Vi har brug for så mange hænder som muligt. Tilmelding til Jørgen 
Olesen, tlf.: 44 68 13 00 eller pr. e-mail: mail@xc-sjaelland.dk  
Bilførerkursus: 
Lørdag d. 9. april kl. 9, afholdes det årlige bilføre kursus. En forudsætning for en 
vellykket sæson er at alle er i stand til at foretage optræk. Selvom du tidligere har 
deltaget, vil det være en god ide at komme og få genopfrisket din viden. Der 
gennemgås optræksteori, materiel, pladsregler og optræks procedure. Hvis vejret 
tillader det, vil vi lave optræk med pilot ellers lave vi lave simuleret optræk.  
Tilmelding til Jørgen Olesen, tlf.: 44 68 13 00 eller pr. e-mail: 
 mail@xc-sjaelland.dk 
Termiktræf: 
Som tidligere år vil vi afholde træf for hangglidere og paraglidere. Reserver 
allerede nu Kristi Himmelfarts ferie, fra d. 5.-8. maj. Nærmere information vil blive 
sendt ud via DK-Glider og DHPU’s hjemmeside. 
 

 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland?  
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 3956 3228 
Henrik.Roland.Hansen@seas.dk 
 
 
 
Nick Godfrey? 
Dammen 1 
5400 Bogense 
Tlf. 64 44 26 45 
dammen@post.tele.dk 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Bo Klint 
Ribegade 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 


