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OPRÅB ! 
 

Jeg synes det er synd at traditionen med DM i fladland for PG'ere, tilsyneladende er 
ved at uddø. 
 

• Er jeg den eneste der kunne tænke sig at genoptage den tradition? 
• Jeg vil gerne gøre en indsats for at vi igen kan afholde DM herhjemme, men er 

der stemning for det?  
• Er der andre med mere erfaring der har lyst til at give en hånd med? 
• Er der stemning for at deltage? 
• Nogle der har lyst til at være officials? 
• Hvornår skulle det være? 

 

Ring på  2243 2142 eller mail sb@srd.dk hvis du også mener at vi skal have et DM i 
Danmark og vil give en hånd med. 
 

MVH   Steffen Beck 
 
 
 
Vandrefalke tilbage på Stevns Klint 
 

Henstilling om ikke at overflyve Stevns Klint i vandrefalkens yngleperiode 
 

I foråret 2007 fik Kongelig Dansk Aeroklub, KDA, en henvendelse fra Naturvejleder 
Peer Nørgaard ansat ved Stevns Kommune. Baggrunden var, at der på Stevns Klint 
efter  mange års fravære, igen var observeret vandrefalke, og tilsyneladende ikke bare 
på gennemrejse, men i fuld gang med at bygge rede.  
 

Vandrefalken har tidligere ruget på Stevns Klint, men det var 52 år siden ! 
Den blev dengang fortrængt dels at æg- og ungetyve og dels af kraftig tilbagegang, 
sandsynligvis på grund af et umådeholdent stort forbrug af miljøgifte. I 2004 kom 
vandrefalken tilbage til Møns Klint, og i 2007 såvel på Hammerknuden på Bornholm 
som på Stevns Klint.  
Vandrefalken på Stevns 
Klint er igennem længere 
tid blevet observeret af 
ornitologen Lars Krogh, 
der også har haft held til at 
aflæse hunnens ring, så vi 
ved nu, at hun kommer fra 
et vandrefalke projekt i 
Hamborg, mens hannen 
ikke har ring om benet og 
derfor muligvis stammer 
fra Møns Klint. 
(Foto: Lars A. Krogh) 
 
Vandrefalken har 
specialiseret sig i en 
jagtmetode, hvor den flyver 
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op over sit bytte – der er  fugle op til due eller måge størrelse – for så med voldsom 
fart kaste sig over byttet og fange det i luften. 
NASA har målt vandrefalkens fart til langt over 350 km i timen, så faktisk er 
vandrefalken verdens hurtigste dyr. 
Da ungerne sidste år kom på vingerne, blev de da også trænet ved at fange svaler i 
luften – og dét skal der virkelig en god flyver til ! 
 

Frivillig ”fredning” 
Vandrefalken er optaget på EU's fugledirektiv som en truet dyreart, så alene af den 
grund var det nødvendigt at Stevns Kommune hurtigt og konsekvent gjorde noget for 
at beskytte redepladsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevns Kommune der i hele processen har været i tæt samarbejde med Skov- og 
Naturstyrelsen bad derfor om KDA’s hjælp til – ad frivillighedens vej – at henstille til 
flyverfolket, om man ikke kunne undlade at overflyve visse områder omkring Stevns 
Klint i vandrefalkens yngleperiode. 
Der var altså ikke tale om noget officielt forbud, - men en venlig henstilling. 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, miljø: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Uddannelse, HG elite, 
bredde: 
Birger Strandqvist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
Bredde, PR: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
 
PG-Acro: 
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
 
Bredde: 
Jeppe Vandrup 
Svanevej 36 
9480 Løkken 
Tlf.: 20401991 
Jeppe(a)beachacro.dk 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på dette web-link: 
DHPU Klubber 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Sadelmagerporten 4, 2. -26 
2650 Hvidovre 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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KDA svarede tilbage, at vi gerne ville medvirke ved at viderebringe en sådan 
henstilling, og vi udbad os i den forbindelse nærmere oplysninger om præcist hvor 
flyvning ikke måtte finde sted, samt i hvilket tidsrum der var tale om – uden at KDA 
dermed kunne give nogen garantier for, om henstillingen ville blive overholdt. 
Vi fik tidsrummet oplyst og et glimrende kortmateriale der klart og tydeligt viste 
området hvor vandrefalken havde valgt at bygge rede. 
 

Henstillingen blev fra KDA videresendt til Dansk Hanggliding og Paragliding Union, 
DHPU, og Dansk UL-Flyver Union, DULFO, der for begge unioners vedkommende 
viderebragte henstillingen til deres medlemmer. 
Som Stevns Kommunes kontaktperson i Stevns Klint Trampesti har Peer Nørgaard 
haft tæt kontakt med beboerne langs klinten. 
Vandrefalken er hele klintebefolkningens fugl, så hver gang, der var noget der bare så 
ud som en trussel, havde Peer Nørgaard mindst én opringning. 
 

Ordet: ”spændende” dækker knap nok, - ville det mon virke, sådan at lave en ganske 
frivillig fredning af Stevns Klint i vandrefalkens yngleperiode. 
Der var jo ikke tale om nogen BL udstedt af SLV,  - hvilket SLV jo heller ikke har 
nogen form for hjemmel til - eller et tillæg til nogen form for Miljøgodkendelse 
udstukket af et lokalt Miljøcenter eller en anden tilsvarende autoritet, - men blot en 
henstilling, og lidt accept og forståelse fra vor side, af andre af naturens brugere, 
nemlig vandrefalken. 
 

Lykkedes det ? 
Virkede henstillingen så: Ja, det gjorde den. Ifølge Peer Nørgaard var der ham 
bekendt kun en enkelt svipser, - en tysk hangglider der i flere år har fløjet fra klinten, 
men som dog hurtigt blev kaldt ned. 
Det lykkedes at få 2 unger på vingerne i 2007. 
 
Vandrefalken tilbage igen 
Den 11 marts 2008 skete det så igen, der kom en ny mail fra Peer Nørgaard. 
Vandrefalke parret fra sidste år er vendt tilbage, og man bad derfor om, at vi kunne 
gøre kunststykket fra sidste år én gang til – og hvorfor ikke gøre forsøget. 
KDA og unionerne bakker gerne op om vandrefalken på Stevns Klint igen i år, og på 
det vedhæftede kortmateriale kan man se præcist hvor overflyvning venligst ikke bør 
finde sted. 
 

Vandrefalken bygger rede, lægger æg, ruger ungerne ud og fordrer dem i 
perioden fra 15 marts til 15 juli – sådan cirka. Området strækker sig fra Lilledal 
i nord til telemasten i syd, og bredden på området er 300 meter ind i landet og 
300 meter ud i vandet. 
 

Naturvejleder Peer Nørgaard holder naturligvis godt øje med vandrefalkens aktivitet 
i området, og hvis - mod forventning - vandrefalken ikke etablerer rede eller så snart 
man på ungernes adfærd kan se, at de ikke længere har brug for denne beskyttelse – 
hører vi fra Peer Nørgaard der så trækker denne henstilling tilbage. 
 
 
CIVL/FAI nyt. 
 

Hvert år bliver rigtig mange af Section 7 reglerne for cat1 konkurrencerne ændret, 
udvidet og noget bliver slettet. 
Det vil være for omfattende at gennemgå alle ændringer. Så dette er et forsøg på at 
beskrive de emner der direkte berører piloters tilmelding og deltagelse. De emner som 
arrrangøren skal sørge for sker "bag facaden", er bevist ikke taget med. 
 

3D GPS 
I år skal der bruges 3D som "1 st" GPS, men efter 1 maj 2009 skal backup GPS'en 
også have højde registrering. Hvor der er højde begrænsninger vil dette give 
muligheder er fair afvikling. 
Det vil også give mere fairness ved stopped task, højde kan omregnes til distance. 
 

 
 
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  
Myggelunden(a)get2net.dk 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
Essie(a)airwave-gliders.dk 
 
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 
 

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) 
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Distance udmåling 
Udregnes til den minimum distance en pilot skal flyve ved vendepukterne, for at 
fuldføre opgaven. 
Dette vil så resultere i samme regelsæt for konkurrencer og rekorder. 
 

PG / HG deltager antal 
Pga. HG EM / VM bliver afholdt på nogle populærer flyvesteder og der ved EM 
bruges et lille startsted. Kan HG holdstørrelser, som PG har haft i mange år, nu også 
blive reguleret i antal, efter hvor mange lande der deltager og nationens pladsering på 
ranglisten. Ved EM er der taget hensyn til at der gerne skulle deltage min 8 kvinder, 
så der kan kåres en europamester.  
Evt. tildelingen af pilot antalet skal senest være klar 30 dage før konkurrencen starter, 
nationernes pladsering regnes den 1 i måneden der starter 3 mdr før 
konkurrencensstart.  
 

HG pitch stabilitet / Sprogs 
CIVL officials vil blive uddannet til at måle sprogssettings. Alle vinger til Cat1 
konkurrrencer vil blive kontrolleret og resultaterne vil anonymt blive offentliggjort. 
De indsamlede data skal måske på et tidspunkt bruges til at skærpe reglerne for at øge 
piloternes sikkerhed. 
Alle piloter vil skulle underskrive om de flyver i ændrede vinger. 
 

Safety briefing. 
Hvis ikke man deltager i safety briefing kan man ikke deltage i konkurrencen og 
arrangøren skal sørge for navn opråb eller lign kontrol. 
 

Målet i PG konkurrencer. 
PG skal regne med at tidsudregningen slutter før "mållinien" i de store konkurrencer. 
 

Verdensdelsrekorder. 
Der arbejdes på.udover vendensrekorder også verdensdelsrekorder.  
 

Er der nogen supplerende sprøgsmål, kan de rettes til Scott og Niels Jørgen. 
 
 
XC Sjælland nyt. 
 

Ratingkort udleveres nu af Birger. Så hvis du ved at du kommer til at møde ham, kan 
du bede ham om at medbringe dit kort. 
 

Til dem der ikke kommer forbi pladsen så tit, er vores indkørsel nu nærmere laden. 
Den går ind til flyvepladsen lige før det første hus på højre hånd, når man kommer fra  
Laden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra administrationen. 
 

Bemærk vi har udvidet kontortiden til 9-16 på alle dage, samt ændret 
telefonnummeret til 46 14 15 01 i stedet for 46 14 15 09 
(begge numre kan anvendes, men 01 er nemmere at huske). 
Med venlig hilsen 
Anders 

 
 
PG XC eliteudvalget: 
 
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 F. Olesen 
Skodshøj 32, Guldbæk 
9530 Støvring 
Tlf.: 24477742 
Morten(a)s32.dk 
 
 
HG XC eliteudvalget: 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
PG - Acroudvalget: 
  
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st. 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
essie(a)airwave-gliders.dk 
 
PG - motorudvalget:  
 
Edward Wahl (formand) 
Villavej 3 
9510 Arden 
Tlf.: 5080-6600 & 
 +47 47321448 
Edw(a)wahl.dk 
 
Leif Stubkjær 
Solvej 1 
3220 Tisvildeleje 
Tlf.: 48708070 
leif.stubkjaer(a)tv.dk 


