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Er du i tvivl, så er der ikke tvivl.  
 

Flyvning kan være farligt og det sidste år har der internationalt været mange fatale 
ulykker. Desuden har vi nationalt fået en reprimande for ikke at være gode nok til at 
lave havari- og næruheldsrapporter.  
 

Der er derfor vigtigt at du tænker over din og vores fælles sikkerhed, da fatale ulykker 
har myndighedernes opmærksomhed. Flyv sikkert og kend dine og dit udstyrs 
begrænsninger, uden at kommer ud over grænsen, da det kan være fatalt for dig. 
 

Du SKAL udfylde en havari- og næruheldsrapport, når du har været uden for et havari 
eller været tæt på at det kunne gå galt. Dette kan hjælpe andre med at lære af dine fejl 
og undgå farlige situationer. Er du i tvivl om du skal udfylde en rapport, så gør det 
alligevel. Hellere en for meget end en for lidt, det kan redde en andens pilots liv eller 
førlighed.  
 

På hjemmesiden finder du havari og næruheldsrapporten under dokumenter. Send den 
også selv om du ikke kan udfylde det hele. Husk at udfylde den hurtigt efter 
hændelsen og undlad at komme med konklusioner og skyld. Hold dig til faktuelle 
oplysninger og kom gerne med vidnesbeskrivelser.  
 

På hjemmesiden under dokumenter finder du også to aktuelle breve om ulykker i vores 
sport. Dels et brev fra EHPU til CIVL, om at det er tid til at tænke mere på 
sikkerheden og dels et brev fra Norge om gode råd til deres piloter, så vi undgå 
ulykker. Læs dem og flyv sikkert for din og dine pårørendes skyld.      
 

Happy landings are more fun.  
 

Venlig hilsen  
Rasmus Rohlff,  Fmd. DHPU    
  
 
Indbetaling og dermed tilmelding til: 
HG DM fladland 2009 på FDC 16 – 22 Maj 
 

Kvalificerede piloter indbydes hermed til deltagelse i dette års udgave af Fladlands 
Danmarks Mesterskabet i Hanggliding der afholdes på FDC i dagene 16-22 Maj 
(reservedag 23). Vi har i år udvidet konkurrencen til at omfatte både klasse 1 og klasse 
2 vinger og der vil blive kåret en Danmarksmester i hver klasse.  
 

Vel mødt til et højtflyvende DM ! 
 
 

Betaling: DM Fladland 1000,- 
Kriterier: Safe Pro 4 med S-teori samt gyldig forsikring  
 

Beløbet skal være indbetalt til Administrationen senest 11 Maj 2009. 
 

Sydbank Registrerings nr. 7703 konto nr. 0102925 
Indkvartering: På fasterholt inde eller ude. 
Officials: Vi søger stadig officials til dette arrangement. Er du interesseret i at 
hjælpe til beder vi dig om at kontakte Nils Ole på nody(a)lundbeck.com  
Med venlig hilsen 
HG elite udvalget 
 
 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Uheldsrapporter 
Indsend for alles bedste! 
 
HG DM 2009 
Fladlands DM RDC 
 
DHPU Bredde politik 
Nu dokumenteret på dhpu.dk 
 
Liga 2009 
Lidt regel ændringer 
 
Flyvning på Stevns 
Vandrefuglen er på vingerne 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
KDA - huset 
Lufthavnsvej 28 
DK 4000 Roskilde 
Tlf:  4614 1501 
e-mail: dhpu(a)dhpu.dk 
Web: www.dhpu.dk 
Kontortid: 
Dagligt Man.- Fre.  
09:00 - 16:00 
 
Sekretær Anders Madsen 
Bogholder Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28  April 2009 
Planlagt udsendelses dato: 
07 Maj 2009 

Paragliding Hanggliding 
Nr.061  –   03 April 2009  –   8. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Bredde politik. 
 

DHPU har udformet en breddepolitik, som vi håber, vil fremme hanggilding og 
paragliding i Danmark. Det ser ud af meget, så det er godt, at vi nu ansætter en 
breddekonsulent i unionen til at varetage ledelsen af disse opgaver. 
 

Læs om breddepolitikken under dokumenter på dhpu.dk og ser hvilke gode tiltag 
unionen vil hjælpe klubberne og piloterne med i de næste 5 år. Hvis du er interesseret 
i at deltage i det sjove arbejde, er du velkommen til at kontakte breddeudvalget. 
 

Venlig hilsen  
Breddeudvalget og bestyrelsen.     
 
 
LIGA 2009 
 

Regel ændringer: 
Se de nye regler på www.dhpu.dk under ligaopgaver. 
 

Her er de vigtigste ændringer. 
Minimums distance er sat ned til 5km. 
Så nu er min. Distance for opgaver og ben 5 km for alle flytyper. 
 

Der kan ikke længere medtages udenlandske flyvninger, men stadig 2 flyvninger fra 
DM. 
 

Liga flyvningerne planlægges via hjemmesiden og via SMS. 
For nogle instrumenter kan planlægning af flyvning nu foretages direkte via GPS. 
På Compeo og Flytec 5030 6030 er det muligt at planlægge flyvning direkte på 
instrumentet. 
Den aktiverede rute bliver gemt først i loggen på instrumentet. 
Når først flyvningen (logning) er startet kan ruten ikke ændres i loggen. 
 

Starten af logen ser således ud.  
HFFTYFRTYPE:BRAUNIGER,COMPEO 
C5600138N00905126ETAKEOFF          
C5600174N00905707EFAS004           
C5554601N00934995EHAX005           
C5611394N00941592EVOL007           
C5600174N00905707EFAS004  
 

Sammen med G-record (checksum af filen) giver dette en sikker mulighed for let at 
planlægge opgaver. Vil du bruge denne mulighed skal du læse Nyt Planlæg på GPS! 
på hjemmesiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Allan Grynnerup 
bestyrelsen(a)dhpu.dk 
Tlf. 40 59 23 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på dette web-link: 
www.dhpu.dk/klubber 
 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 

Peter Dalager - Nuuk Paragliders. Foto ? 
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Henstilling om at begrænse flyvning af hensyn til  
ynglende vandrefalk  

Det lykkedes at få 2 unger på vingerne i 2007 og 3 unger i 2008 –  
og det skulle også gerne lykkes i år ! 

Det ser ud til at der igen i år skulle der være gode chancer for, at vandrefalken vil forsøge at yngle på Stevns 
Klint, men desværre bliver den urolig, når den i rede- og fouragerings området bliver forstyrret af f.eks. 
drageflyvere og andre større flyvende genstande.  

Vandrefalke er beskyttet af EU´s fugledirektiv, hvorfor vi er forpligtet til at undgå at forstyrre fuglene 
omkring redepladsen. Stevns Kommune er myndighed. 

 

Vi anmoder jer om, at 
jeres Organisation 
henstiller til medlemmerne 
om ikke at flyve fra d.d. 
til 15. juli i op til 1000 
fods højde i et område 
omkring Mandehoved 
der strækker sig fra 
Omya Stevns Kridtbrud 
mod nord  til 
Skydebanen ved 
Hovedskovvej,  
300 meter ind i land og 
300 meter ud over 
vandet, parallelt med 
klintekanten.  

 

 

Hvis fuglene - mod 
forventning – alligevel 
ikke etablerer rede og så 
snart vi på ungernes 
adfærd kan se, at de ikke 
længere har brug for denne 
beskyttelse, trækker vi 
denne henstilling tilbage. 

Vi håber på jeres 
opbakning igen i år. 
 
På Stevns Kommunes 
vegne 
Peer Nørgaard 
Naturvejleder. 
 
 
 
 


