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Repræsentantskabsmøde 2008. 
 

Formandens beretning blev godkendt, den bør læses af alle DHPU’s medlemmer. 
Alle DHPU’s medlemmer bør læse Rasmus Rolf’s årsberetning. Den findes på 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2008/formandens_beretning_2007.pdf 
 

De 3 indkomne forslag blev gennemgået. 
 

1. SIV kursus i Danmark 
Forslaget kom ikke til afstemning, emnet behandles allerede i udvalg og er i budgettet. 
 

2. Nyt uddannelsesmateriale og prøver. 
Opgaven var allerede en kendt og nu er den manglende frivillige arbejdskraft fundet. 
 

3. PG Acro udvalg og landshold. 
Bestyrelsen blev bedt om også at arbejde med dette nye initiativ. 
 

Valg af formand:                       Rasmus Rohlf 
Bestyrelsesmedlemmer: Birger Strandqvist 
(Kampvalg!) Jeppe Krogh    
 Dennis Wolthers 
 Jeppe Vandrup 
 

Læs hele det officielle referat på dhpu.dk senere. 
 

Kom og prøveflyv en ATOS  
 

Team A-I-R   kommer til Danmark d.4/4  til  6/4  2008, hvor de på Fasterholt vil 
stille Atos-vinger til rådighed. Max antal deltagere, 10 piloter. 
ATOS  :  VR   (COMP) 

             VQ  ( Hobby Pilot) 
             VX  ( TANDEM) 

Kurset starter fredag d.4/2  
Kl.16.00 til 23.00 :  

• Intro af RIGGID vinger.  
 

Lørdag 5/2 kl. 8.30- 21.00 
• Udpakning / rigning 
• Fri flyning 

 

Søndag 6/2 KL.8.30- 17.00 
• Fri flyvning  
• Vedligeholdelse 
• Sammenpakning 

Deltager:    TRIN 4-5    PILOTER  
Pris. Overnatning + Optræk a 20 kr.  
Aftensmad : Hvis der er stemning for fælles mad,  
købes der ind til dette. 
Pris for mad: Alt efter deltager antal ca. 100 kr ? 
Ved tilmelding:  
1. prioritet ATOS 
2. – 
3. Aftensmad 
Tilmelding : myggelunden(a)get2net.dk   
Med venlig hilsen  Ivan  -    Mobil 28864004 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Rep-Mødet 
1 Marts 2008 
 
ATOS 
A-I-R kommer til byen 
 
Venø 2008 
Sæt X i kalenderen 
 
(Mr.?)Sandman 2008 
En ny slags duathlon 
 
CIVL mødet 
Hvad laver de? 
 
PG Aktiviteter 
Eliteudvalget ruller sig ud. 
 
 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 Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28  Marts 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
04 April 2008 

Paragliding Hanggliding 
Nr.049 –  03 Februar 2008 –  7. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Venølejr 2008 

DHPU indbyder endnu engang til den traditionsbundne årlige idrætslejr for alle 
paraglidere og hangglidere i Danmark. 
 

Dato: Fra lørdag d. 5. juli kl. 14:30 til lørdag d. 12. juli kl. 12:00 2008. 
Sted: Venøborg på Venø - Type: Idrætslejr - Målgruppe: Alle 
Pris: DKK 250,- for flyvende  

DKK 150,- for ikke flyvende 
  DKK 0,- for børn under 15 år. 
 

Tilmeld dig eller hele din klub lige nu ved at skrive til: dhpu(a)dhpu.dk 
Vent ikke med at tilmelde dig. Få det gjort i god tid! 
Indbetal venligst på forhånd senest 1. juli 2008 
 til registreringsnummer: 7703 og kontonummer: 102925.  
Husk at skriv Venø, navn og DHPU-medlemsnummer på indbetalingen. 
 

OBS: Læs kun videre, hvis du er seriøs pilot, groupie eller hangaround: 
 

What’s in it for me? 
 

På dette års Venølejr vil du have mulighed for at modtage teoriundervisning til 
Safe/ParaPro 2. Undervisningen afsluttes med teoriprøve til Safe/ParaPro 2 og 3. 
Du vil have rig mulighed for at prale med alle dine flyveoplevelser siden Venølejr 
2007. 
Du skal ud og flyve på en af de bedste skrænter i landet! 
Hvis vinden driller, eller hvis der skal fordeles piloter og elever pga. pladsmangel, 
kan du indenfor én times kørsel komme ud til landets bedste skrænter. 
Vi afslutter som altid hele lejren med en hyggelig festmiddag, som alle er mere end 
velkomne til at deltage i. Middagen koster DKK 80,- for alle deltagere.  
 

Ang. Flyvning på Venø: 
 

Dette år vil vi dele skrænten op i afdelinger, så flyvesikkerheden øges for alle. 
Tydelige markeringer på skrænten vil indikere flyveområderne. - Der vil med andre 
ord være en HG-afdeling, en PG-afdeling og en begynderafdeling for både PG’ere og 
HG’ere. Desuden vil vi indføre en skræntmester, der skal sørge for, at alle får mest 
muligt ud af flyvning og skoling på skrænten. Alle fremmødte klubber stiller en mand 
til rådighed til at være skræntmester. Meget mere information om de forbedrede 
forhold, får du på Venø.       Foto: Jeppe K? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinger Over Venø - en ny klub i Danmark! 
Som nogle af jer allerede ved, så skal DHPU have flere medlemmer i klubberne rundt 
om i landet for at beholde den altafgørende støtte, der kommer fra Danmarks 
Idrætsforbund (DIF). Vi har derfor oprettet denne nye klub ved navn Vinger Over 
Venø. Denne klub bliver du som pilot meldt ind i, når du deltager på lejren for kun 
DKK 250,-.  
Helt automatisk har du både betalt for lejren, (som nærmest er obligatorisk for alle 
piloter i Danmark med respekt for sig selv) og samtidig er du med til at forsøge at 
sikre din unions støtte fra DIF. Kontingentet til Vinger Over Venø gælder ét år, men 
husk at denne klub ikke kan rate dig. Du må derfor fortsat have medlemskab i din 
stamklub for at blive ratet årligt. Se vedtægterne på: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2008/vinger_over_venoe.pdf 

 
 
Bestyrelsen: 
 

Formand: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th9280 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 

Jeppe Krogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 

Dennis Wolthers 
Oldermansvej 43, 3th 
         København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 

Jeppe Vandrup 
Svanevej 36 
       Løkken 
Tlf. 20401991 
jeppe(a)beachacro.dk 
 
 
 
 

Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
Fejl på www.dhpu.dk ?  
Vores webmaster Søren 
Ladegaard oplyser, at der 
fortsat kan være   
problemer med dele af 
www.dhpu.dk såfremt man 
benytter en ældre   
internet-browser.  
Det er primært Internet 
Explorer 6, der volder   
problemer. Der arbejdes på 
en løsning på problemet. 
 
Man kan man slippe helt 
for problemerne ved at 
opdatere sin browser   
til den nyeste version. På 
forsiden på www.dhpu.dk 
er der i højre side direkte 
links de nyeste udgaver af 
de fire mest populære 
browsere. 
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SANDMAN 2008  
 

Dato: En af de to første weekender i maj (1. til 12. maj)  
Sted: Skagen / Løkken  
Type: Konkurrence  
Målgruppe: Paragliderpilot med min. trin-3  
 

Beskrivelse: Sandman er en konkurrence som kombinerer paragliding og hiking. Det 
er et ”race to goal”, langs stranden, fra Skagen til Løkken. Distancen er ca. 72 
kilometer. Den som kommer først i mål vinder løbet.  
 

Konkurrencen afvikles i en af de to første weekender i Maj (1. – 12. Maj). Følg på 
vores hjemmeside for at se præcis hvilken dag det sker. Hvis ikke der bliver godt vejr 
i løbet af disse to weekender, vil vi forsøge at finde en alternativ dato, som tilgodeser 
flest muligt, af de tilmeldte deltagere.  
 

Løbet starter på stranden i Gl.Skagen. Her sendes alle deltagere afsted på samme tid. 
Der er ca. 800 meter fra starten, til de nærmeste flyvebare klitter. Deltagerne starter 
deres glidere efterhånden som de kommer frem til egnede startsteder. Det er helt op til 
deltagerne selv, hvor og hvornår de vil forsøge at starte flyvning. Det gælder for hele 
løbet at deltagerne selv skal vurdere hvor de kan starte flyvning, flyve eller lande. Der 
kan flyves ca. 20 kilometer ned til Skiveren, hvor alle piloter må ned og løbe med 
skærmen eller pakke den i rygsækken og hike (vandre). Herefter er der sporadisk 
flyvning og hiking de næste 20 kilometer til Hirtshals. Bedste skrænt på denne 
strækning er ved Uggerby strand. På vejen passerer man Uggerby Å. I Hirtshals hiker 
man gennem byen for at komme uden om havnen. Fra Hirtshals til Lønstrup er der 
lange strækninger hvor flyvning er umulig. Mange steder på denne strækning kan der 
dog flyves i kraftig Nordvestenvind, ellers må man hike. Efter Lønstrup bliver løftet 
bedre og virker hele vejen til mål. På vejen passerer deltagerne Rubjerg Knude.  
 

Det ville glæde os, som organiserer Sandman, at se så mange af jer som muligt til 
denne nye event. Hvis der er nok piloter som tilmelder sig arrangementet, vil vi 
gentage Sandman i 2009 og gøre det til en årlig begivenhed. Ruten er ikke så hård 
som den lyder, og der er mange som mest tager turen for turens skyld i roligt tempo. 
Tag med, hvis du kan lide at flyve skrænt og ikke har noget imod at vandre lidt også. 
Det er en meget smuk strækning at vandre og flyve på. For alle deltagere vil det uden 
tvivl blive en uforglemmelig oplevelse. Det eneste det kræver er at du er minimum 
parapro 3.  
        Foto: Scott T 

            
 
 
 
 
 
 
 
Det koster 350 kr. at deltage. Mulighed for overnatning i Løkken, natten før løbet. 
Præmieuddeling og festmiddag efter løbet. Alle som gennemfører Sandman 2008 får 
en præmie.  
 

1. Præmie - paraglider.  
2. Præmie - seletøj.  
3. Præmie - hjelm m.m.  
 

Tilmelding senest 1. Marts på vores hjemmeside.  
 

Håber vi ser jer til Sandman 2008.  
Med venlig hilsen Team B.A.D.  
 

Deltagergebyr: 350 kr.  
Tilmeldingsfrist: 1. marts  
Tilmeldingsprocedure: Benyt www.beachacro.dk  
 

Kontaktperson: Benyt www.beachacro.dk 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
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 Olsen 
Adresse 
By 
Tlf. 
mail 
 
 
HG elite udvalget: 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
HG medlem søges 
 
 
 
 
 
 
 
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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Rapport omkring CIVL mødet 2008. 
 

Hvad er det nu vi går og laver når vi mødes? 
 

Først vil jeg kort placere CIVL. 
DHPU er medlem af KDA, som er den danske sammenslutning af fritidssflyverne. 
KDA er så igen er medlem af FAI, som verdenssammenslutningen af fritidsflyvere. 
Under FAI er så CIVL, som administrerer HG / PG sportsgrenene. Vi deltager 
gennem KDA’s medlemskab af FAI, i arbejdet omkring konkurrencedelen i vores 
sportsgren.  
 

Arbejdet. 
Scott har nu i 5 år siddet som Vicepræsident i bureauet, som er CIVL's bestyrelse. 
Scott har i de sidste år arbejdet med modernisering indenfor hvordan rekorder og 
badges kan erhverves. Denne modernisering er nu til endebragt, så nu er det muligt at 
kunne lave rekorder uden at skulle ud og investerer i dyre ekstra instrumenter. Badges 
med tilhørende ekstra ædelmetal nåle, kan nu også erhverves af den aktive pilot, i en 
realistisk og passende sværhedsgraduering. 
Nu er den almindelige vedligehold og løbende tilpasning overdraget til Steward 
Midwinter fra Canada. 
Scott har også et par år været formand for PG under kommiteen. Der for meste tager 
sig af konkurrence emner, så som regler for de store konkurrencer, landsholds-
størrelser og ikke mindst sikkerhed for de konkurrende piloter. Når det under et par 
konkurrencer observeres at f.eks. brug af ballast øges, til det måske uforsvarlige, tages 
emnet op og bliver reguleret. Dette skulle så gerne også spredes ud til andre piloter, 
der kun flyver mindre konkurrencer eller blot fri flyver. 
Scott er nu i PG komiteen blevet afløst af Calvo Burns (UK) og har istedet overtaget 
Sikkerhed og uddannelse. Her er jeg overbevist om, at der nu vil ske en større 
aktivitet, end i de sidste par år. Der er planlagt en opdatering af ParaPro i 2008, samt 
indførsel af retningslinier til Air Marshals, som vil blev brugt til at øge sikkerhed ved 
udvalgte Cat 1 konkurrencer i paragliding i de kommende år. 
 

Jeg selv (NJA) har været med i 8 år som alternativ delegeret og taget mig af  HG 
emner. De mange års deltagelse har gjort at man bliver "et kendt ansigt", det er 
nemmere at blive hørt og taget med på råd. Med til det høre, at vi gennem det 
Nordiske samarbejde, har stor magt når vi ”rotter os sammen” imod de store nationer. 
Vi behandler det samme stof som PG'erne. F.eks. har vi ved de sidste møder haft 
"sprogsettings" (udtales sproks) oppe. Sprog er de pitch stabileserende rør / kulfiber 
rammer der sidder inde i de topløse hangglider vinger. På næsten alle modeller kan de 
stilles. Til en vis grænse, kan en sænkning øge performance for vingen. Men samtidig 
sættes noget af den selv oprettende egenskab ved stall overstyr. Det er svær proces, da 
der er mange interesser indvoldveret. Ved årets møde kom vi kun et lille step videre. 
Konkurrence piloter skal informeres bedre, så de bliver klar over hvad de gør og kan 
forhindre at andre piloter kommer galt af sted ved ukontrolerede indstillinger. 
Delmålet er at alle vinger skal kontrolleres, så de mest usikre vinger kan blive justeret 
tilbage til en rimelig indstilling. 
 

Udover ovenstående deltager vi i andre arbejsdgrupper, når det ellers er muligt. Der er 
nemlig normalt en del overlapning af møde aktiviteterne. 
 

Andre arbejdgrupper er Software, WPRS (verdensrangliste), PG accuracy 
(spotlanding), Aerobatik, Miljø, HG speedgliding (stor slalom),Records og Badges, 
samt Section 7. 
 

Her vil jeg fremhæve Software og WPRS. Agust (Island) og Stein-Tore (Norge) har 
lavet et stor arbejde de sidste par år. Der er lavet et nyt program der erstatter den 
softtware vi førhen har skullet betale for at benytte til vores konkurrencer. 
Programmer hedder FS og kan downloades gratis på FAI (CIVL's) FS hjemmeside. Så 
nu kan selv til en lille klub’s XC konkurrence, bruge det rigtige program, uden at det 
belaster budgettet. Nordisk PG Mesterskab i Spanien i 2007 blev brugt til at afprøve 
det nye scoring system. 
FAI licenser, FS, WPRS og den nye CIVL online konkurrence, bliver stadigt mere og 

 
CIVL mødet 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DHPU’s  bestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ágúst G (Island) og Scott 

 
Niels Jørgen 

 
Rasmus Rohlff 

 
Jeppe Krogh 

 
Dennis Wolthers 

 
Jeppe Vandrup 

 
Birger Strandqvist 
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mere integreret. Det vil fremover hjælpe både administrationen, piloterne og 
konkurrence arrangørene. 
 

For os handler det om at være bedst muligt opdateret om hvad der sker blandt de 
danske piloter og hvilke holdninger der er til aktuelle emner der behandles. 
Så hvis I har nogle emner som er vigtige for jer, skal I endelig spørge os om vi evt. 
kan gøre noget via de kommiteer vi sidder i. Det er dog til tider en lang proces og vi 
vil måske også bede jer om selv at lave noget forarbejde. 
Ønsker nogen mere info, har vi pt. lidt uofficielle notater på dansk og lidt ref. fra 
arbejsgrupperne på engelsk. Senere kommer der officielle referat fra hele mødet på 
engelsk.  
 

Mvh Scott og Niels Jørgen 
 
Nyt fra PG Eliteudvalget 
 

Ny Hjemmeside. 
 

Vi har været i gang med at lave en hjemmeside som allerede er i luften under PG 
Eliten på DHPU siden. Formålet med siden er dobbelt; dels skal den gøre det 
nemmere for alle danske der er interesserede i konkurrenceflyvning med PG at følge 
med i hvad der sker hvor, dels skal andre udefra kunne følge vores gøren og laden. 
For at opnå fuld glæde af sidens mange funktioner skal man være registreret som 
bruger. Det bliver man på et øjeblik ved at klikke på ”registrer”. Når registreringen er 
godkendt kan man som bruger opdatere konkurrencekalenderen, skrive nyheder, 
lægge nye links ud, uploade billedgallerier(kommer snart) og deltage i diskussionen 
på det indbyggede forum.  Man kan også uploade resultater fra konkurrencer man 
f.eks. selv har deltaget i. 
Der kommer også en funktion hvor man kan uploade sin track log fra den task man 
lige har fløjet. Det forventer vi at benytte til arrangementer som Fun Cup Bassano, 
XC træning i Macedonien, et muligt DM på Fasterholt (er der Internet adgang??) osv. 
Det gør det nemmere for arrangøren af sådanne ting at samle tracks ind og score dem 
om eftermiddagen. 
 

”Officiel” træning i Bassano før påske. 
 

Ligesom tidligere år arrangerer Mads S igen i år en lille konkurrence i Bassano i 
forbindelse med påsken. Formatet er enkelt – der sættes en opgave hver dag fra d. 16. 
til d. 19. marts, tracklogs indsamles om aftenen og scores, og d. 19. om aftenen kårer 
vi en vinder. I år er der ligefrem præmier, og vi overvejer at lave et handicapsystem så 
det ikke bliver så udstyrsafhængigt hvem der løber med de flotte præmier.  
Det koster kun 25 EUR at være med – til gengæld er der hverken transport, t-shirt 
eller mulighed for at brokke sig hvis man slår sig – 100% eget ansvar, og det er ikke 
en officiel konkurrence som sådan. Bare træning for dem der har lyst til at flyve nogle 
opgaver med vennerne og blive bedre til det. 
Ligesom tidligere år vil vi gerne holde små seminarer om aftenen omkring forskellige 
sider af konkurrenceflyvning hvis der er interesse for det. 
 

Cross country flyvning. 
Hvis du syntes du er ved at have lært at flyve i termik,  
men gerne vil blive bedre til at flyve langt.. 
Eller du har brug for at finpudse din teknik..  
Eller du bare har lyst til at flyve på tur med dine venner, 
- så deltag i sommerens XC træning. 
 

Tanken er at det bliver et arrangement med deltagelse af dels Danske og Svenske 
piloter. Det vil være Svenske Erik Rehnfeldt (–ham der vandt Nordic et par år, og 
som mange har boet hos når de har været på SIV kursus i Frankrig) og mig (Marcus) 
der står for det.  
XC seminar i Krusevo/Makedonien, 14. til 18. juli 
(se http://www.dhpu.dk/nydhpu/kalender/kalender.html) 
 
 

Hilsen Marcus M og Mads S, PG Eliteudvalget. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 

Husk at tilmelde dig PG Nordic Open 2008 
inden den 16 marts! 


