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Rep-mødet Odense 4 marts 2006. 
 
 

Valg af tillidsposter: 
 

Bestyrelsen. 
Formand: Niels Jensen (Modtager ikke genvalg næste år!) 
Bestyrelsesmedlemmer 2 år periode:  Jens Thullesen og Birger Strandqvist. 
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Mikkel Wilman 
Lasse Brahe sidder sin periode ud. 
Supp.: Anders Thorup og Tommy Pedersen 
 

Amatør og ordensudvalg: Steen Thorø, Palle Christensen og Keld Eilrich 
PG Elite: Henrik Roland og Marcus Malmqvist 
HG Elite: Bo Klint og Nils Ole Dalby 
 

Intern revisor: Jobbet som intern revisor kunne ikke besættes blandt de fremmødte, så 
hvis du har interesse i at have overblik over forbruget af DHPU’s midler, vil 
bestyrelsen være glade for en henvendelse. 
Du skal ikke ”vende bilag”, men se efter at pengene bliver brugt til de rigtige formål. 
 

Økonomi. 
Der var desværre et stort overskud på regnskabet, pga. der var nogle aktiviteter der 
ikke var blevet afviklet. 
 

Eventuelt: 
Vores rating kort vil måske få en anden gyldighedsperiode end kalender året. Årsagen 
er at det vil være praktisk at den følger vores nye forsikringsordning. 
PG ønsker måske at opgradere DM på Fasterholt til FAI CAT2, bestyrelsen var positiv 
for ideen. 
Sekretariatet er opsagt og KDA vil fra 1 aug. overtage funktionen. 
Anders Madsen generalsekretær i KDA holdt et indlæg om de interesse områder som 
KDA varetager for os og de øvrige fritidsbruger. Det er navnlig luftrummet det drejer 
sig om, men også f.eks. miljø sager. 
 

Der var ingen indkomne forslag, så mødet blev afviklet på mindre end 4 timer. 
 
 
Niels Ole Dalby tager pladsen i HG-eliteudvalget for Lars Bo 
 

Efter 3 år i træk i HG-eliteudvalget træder jeg ud og Niels Ole Dalby overtager. 
Niels Ole har for år tilbage været Danmarksmester i HG og var i en længere periode 
blandt den absolutte top elite. Niels Ole er nu igen på vej tilbage mod toppen og jeg er 
sikker på, han vil yde et særdeles nyttigt stykke arbejde for sine landsholdkammerater 
samt bidrage i andre eliteudvalgssammenhænge. 
 

Indtil det ”unge” udvalg nu bestående af altså Niels Ole og så Bo Klint har fundet 
deres egne ben, er de velkommen til at trække på min viden. Desuden vil jeg altid 
gerne hjælpe, hvis de har brug for håndgribelig arbejdskraft ligesom jeg håber, at 
andre også vil give dem en håndsrækning. 
 
Tillykke med posten – Niels Ole! 
 
Lars Bo 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Rep.-Mødet. 
Et roligt møde. 
 
HG elite udvalg. 
Udskiftning igen i år. 
 
HG Officials 
DHPU rejsebureau. 
 
Skrænt DM 2006 
Vi mødes på øen i midten. 
 
 
 
 
 
 
 
 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: 
31 Marts 2006 
Planlagt udsendelses dato: 
06 April 2006 

Paragliding Hanggliding 
Nr.032 –  09 Marts 2006 –  5. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Officials og chauffører til DM og landsholdet, HG-sæson 2006 
 

Der er brug for mange hjælpende hænder til at afvikle aktiviteterne for næste år. 
Det drejer sig om stævneledere, starthjælpere, chauffører til optræksbiler og 
hjemhentning. Så tænk over, om der er noget, som kunne friste dig. Hvis du har 
spørgsmål, så kontakt gerne Niels Ole Dalby eller Bo Klint. 
Indtil videre ser kalenderen således ud: 
 
 

Kalender for eliteaktiviteter i 2006 
Dato 
(inkl.) 

Aktivitet Officials 

8.-18. 
April 

Træningstur til Bassano, Italien 
Landshold og Bruttolandshold 

2 ophentere 
Helmer og Kirsti 

25. Maj 
- 
2. Juni 

Fladlands DM på Fasterholt. 
Meget betydningsfuld! 
Første 22 på ligaen 

1 stævneleder 
3-4 officials 

16.-30. 
Juni 

EM Opatija, Kroatien 
Landshold 

1 ophenter 

27. Aug 
- 
2. Sep 

British Open (Bjerg DM) St. 
André, Frankrig 
Åben Cat 2 konkurrence 

1 ophenter 

 
 
 
DM SKRÆNT 2006 i Store Bededagsferien 
 

DM SKRÆNT 2006 er en konkurrence for alle HG eller PG piloter med minimum 
rating trin 3 – en sjov konkurrence i basis flyvekundskaber med chance for alle at vinde. 
Der lægges i år især vægt på sikkerhed og stil ved start og landinger. 
 

Her er lidt om konkurrencen DM SKRÆNT 2006: 
Første heat er en flyvning, hvor der konkurreres i  Mærkeflyvning, Hastighedsflyvning 
og Spotlanding. Andet heat er en flyvning, hvor der konkurreres i Bombekast, Tid i 
luften og Spotlanding.  
Der gives handicap efter piloten rating trin i alle discipliner og i hastighedsflyvning i 
forhold til vingens generation eller DHV rating.  
 

Start: 
Der gives point for start, uanset om opgaven gennemføres helt eller ej, dog mister man 
alle pointene ved en udelanding, for det pågældende heat. Der lægges vægt på sikkerhed 
og stil ved starten.  
 

Spotlanding: 
Piloten skal lande så tæt på en udlagt spot som muligt. Der gives points for godkendt 
landing når kun vingetipper og agterende af kølen berøre jorden, for drager, PG skal 
bevare skærmen over hovedet et kort øjeblik, begge som det er forsvarligt under 
hensyntagen til sikkerhed og vinden. Der give yderligere points i forhold til afstand fra 
spot, måles til pilotens fødder eller der hvor piloten sætter fødderne første gang. 
 

Mærkeflyvning: 
Langs skrænten og evt. en ved vandkanten opstilles et antal store tavler med hvert et 
bogstav på. Bogstavet skal vende væk fra skrænten, så der skal flyves ud og aflæses og 
huskes. 
 

Hastighedsflyvning: 
Der gives points efter hvor hurtigt banen gennemføres. Tiden tæller fra piloten slipper 
jorden til piloten rør jorden ved landing. Piloten skal vende i hver ende af banen om en 
pylon, hvor en kontrollant godkender vendingen.  
 

 
 
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 
 
 
 
Mikkel Wilmann 
H/F Frederikshøj 220 
2450 Kbh. SV 
Tlf. 33257301 
Mobil: 61687301 
mikkel@wilmann.dk 
 
 
OBS! 
Medlemmernes 
ansvarsområder kan blive 
ændret ved konstitueringen. 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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Tid i luften: 
Piloten vurderer på forhånd, hvor lang tid han/hun forventer at bruge på opgaven og 
meddeler dette hemmeligt til kontrollanten Tiden måles fra start til landing.  
 

Bombekast: 
Hver pilot kaster små poser med sand mod et givet mål. Der gives point efter hvor 
bomben lander i forhold til målet. 
 

DM SKRÆNT 06 afholdes selvfølgelig i solskin og 6-12 m/s på Samsø i Store 
Bededagsferien (11)-12-13-14 maj 2006. Så tilmeld dig straks til konkurrencen hos 
Rasmus Rohlff på Rohlff@sol.dk med oplysninger om navn, rating trin og din vingens 
DHV/generation(topløs, 5., 4.). Tilmeld dig inden 1 april for at være sikker på et sted at 
sove.   
 

Vi skal bo i 6-mandshytter på Standskovens Camping, Strandskoven 7 i Ballen på 
Samsø. Der vil være opstillet pavillontelte til opbevaring af vinger. Udover 
konkurrencen vil der være fællesmiddag og evt. mulighed for foredrag, hvis der ikke er 
flyvevejr hele tiden. 
 

Prisen for arrangementet er kun 200 kr. som betales ved ankomst. Husk at bestille plads 
på færgen i god tid, hvis du skal havde bilen med over eller henter vi dig gerne ved 
færgen.  
 

Første briefing om konkurrenceregler, vejrforhold og flyvested er kl. 9.00 fredag 
morgen på Strandskovens Camping. Der er mulighed for overnatning fra torsdag aften. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 
 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody@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 

Se Nørd på DR1 d. 28/3-06 kl. 17:30 
  
Der handler om Drageflyvning og 
termik 


