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Repræsentantskab mødet 2007. 
 
 

Som alle tidligere tilmeldte fik besked på, måtte det aflyses pga. vejret. 
Den nye dato er fastlagt til: 
 

Lørdag den 14 April kl 13:00 
 

Sidste frist for tilmelding på dhpu(a)dhpu.dk var den 9 april. 
 

Der er ikke ændret på dagsordenen. 
 
 
Flyvning på Stevns Klint 
 

Der er kommet en Henstilling fra Stevns Kommune, om ikke at overflyve et område 
på Stevns klint. 
Det handler om Stevns klint's Østvind start sted, tæt på det åbne Kridtbrud. 
Henstillingen er ikke at overflyve området til højre for start stedet, efter de første huse 
Lillidal til Telemasten ved Tommestrup. 
Her må I ikke flyve over fra den 1 Februar til den 15 Juli 2007. 
 

Se hjemmesiden og henstillingen her: 
 

http://www.naturcenter.stevns.dk  
 

Klik på:  ”Se henstilling & Kort over området”. 
  
 
Vi søger officials til HG Fladlands- og Bjerg-DM 2007 
 
 

Fladlands DM ligger i år i pinsen i perioden 24 – 28 Maj. 
 

Vi søger officials til opgaver ved DM, det vil sige, til at køre optræksbilerne, 
starthjælpere, koordinator for -, og chauffør til hjemhentning af piloter, pointscorer og 
konkurrenceleder. Der afregnes med 350,- Dkr per dag (skattefrit). Afregning vil 
senest foregå på sidstedagen af DM.  
 
 

Til Bjerg-DM i Tyskland som afholdes i forbindelse med German Open 30.6 – 7.7 i 
Ruhpolding. 
 

Søger vi to chauffører. Afregning er ligeledes 350,- Dkr per dag (skattefrit). Afregning 
senest en uge efter hjemkomst. 
 

Er du interesseret i at hjælpe med ved et eller begge disse arrangementer, venligst giv 
besked til Nils Ole på nody(a)lundbeck.com 
 
 
Tilmelding til Bjerg DM 
 

Bjerg-DM foregår i år i det smukke sydtyskland grænsende til Østrig, nær Salzburg 
(bjerg-start). Vi flyver med i German Open som afholdes i perioden 30.6 – 7.7 . 
Budgettet for turen ligger endnu ikke helt fast, men du skal regne med ca. 1500,- Dkr 
(transport) + tilmeldingsgebyr. 
Tilmeldingsgebyret er 120,- euro. 
Du kan enten vælge at tilmelde dig selv online på 
www.dhv.de/typo/German_Open_2007.4302.0.html , 
Eller… 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Rep-Mødet 
Afholdes på lørdag 
 
Stevnsklint 
Vandrefalkene har bosat sig 
 
Officials til HG DM 
Vi har brug for din hjælp 
 
HG Bjerg DM 
Tag med til Tyskland 
 
Liga reglerne 
GPS brug mm. 
 
PG tandem rekord 
Fløjet i Syd Afrika 
 
 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: 
27  April 2007 
Planlagt udsendelses dato: 
3 Maj 2007 
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give besked til Nils Ole som vil sørge for tilmelding. 
Hvis du vælger sidste mulighed sender du en mail til Nils Ole på 
nody(a)lundbeck.com med følgende info: 
 

• Fulde navn 
• Vinge (fabrik og model) 
• e-mail 
• mobil-telefon nummer (som du benytter under Bjerg DM) 
• medlems-no. (unionen), 
• FAI-licens no. samt udstedelsesdato for certifikat. 

 

Hvis du IKKE benytter dig af unionens fælles-forsikring (QBE, Nordic Aviation 
Insurance), skal du også gøre opmærksom på hvilket selskab du er forsikret i. 
 
 
Liga regel ændringer 2007.  
 

Der er vil blive lavet flere forbedringer. Nogle af disse vil ikke være klar fra denne 
sæsons start. 
 

• Det er slut med at bruge Foto, al dokumentation er med GPS. Tiden er løbet 
fra Foto. Sidste år kom der kun 1 rapport ind med foto dokumentation. 

• Vi skifter fra UTM til Geografisk DD MM,mmmm , som er det format alle 
andre HG/PG’ere i verden bruger. 

• Flyvning i TMA CTR. Trackloggen er bevis for lovlig flyvning. Ved flyvning 
i TMA CTR skal piloterne fremover blot oplyse, hvorfor de har lov til at flyve 
i området. Dette skal oplyses ved rapportering. Når piloten skal oplyse 
hvorfor han har lov til flyvningen, er vi ude Over, ”jeg vidste ikke jeg var i 
TMA”, der er kun bevidst snyd tilbage. 

• Ud og hjem. Som diskuteret tidligere er point ændret på 2. ben fra 3 til 2,5. 
• Der vil blive lavet en hjemmeside del med Ligaturnering. Her skal det være 

muligt at finde en database over vendepunkter og opgaver. Det bliver så 
muligt at planlægge en opgave ved bl.a. at sende en SMS med opgavens 
nummer. 

• Næste step er rapportering via internettet. 
• Derefter præsentation af data i form af ligalister, rekorder mm. 
• Sidst kommer automatisering delen, så flyvningerne kontrolleres og 

godkendes automatisk af hjemmesiden. 
 

Læs hele regelsættet på www.dhpu.dk 
 
 
PG tandem distance rekord. 
 

Richard WESTGATE og Phil Bibby (UK) har været ude at flyve fra Vosburg (South 
Africa) til Krompoort Farm (South Africa) den 30 marts 2007. 
Her slog de Brasilanernes tidligere rekord fra 2006 på 314 km. 
Richard og Phil fløj i lige linie 356.2 km! 
 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
miljø: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen(a)sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT, sikkerhed, 
redaktion: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
Jens(a)paraglider.dk 
 
 
Uddannelse: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
Bstrandqvist(a)privat.dk 
 
 
 
Projektarbejde, bredde: 
Lasse Brahe 
Lassebrahe(a)mail.dk 
Tlf. 26202200 
 
 
Forsikring-IT, HG elite, 
Bredde, PR- multimedie: 
Mikkel Wilmann 
H/F Frederikshøj 220 
2450 Kbh. SV 
Tlf. 33257301 
Mobil: 61687301 
Mikkel(a)wilmann.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 
 


