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Bjerg sommerlejr:  
Fælles unionssommerlejr i alpelandet. 
Turen går formodentligt til Frankrig Annecy eller det nordlige Italien Bassano i 
perioden d. 24 – 31 juli. 
Dog er gode input velkommen endnu. 
DHPU / bredden stiller en erfarende bjergpilot til rådighed, Nick Godfrey fra Paranaut 
og som også er landsholdspilot. Han giver hver dag giver en kort vejrmelding, lægger 
en distanceopgave ud fra vejrmeldingen og om aften laver han en debriefing på dagens 
opgave. Deltagelse i briefingen / flyvning af opgaven er frivilligt. Det er kun et tilbud 
til de piloter der ønsker intro til distanceflyvning i bjergene. 
Unionsbussen stilles til rådighed med en erfaren ophenter ( Chauffør søges ) til at 
hjemhente de piloter, der har forsøgt at følge dagens opgave.  
Klubberne er velkommen til at skole elever, men skal selv stille med instruktør og grej 
til klubbens medlemmer. Klubberne dækker selv deres udgifter til instruktører. 
Dette er en god mulighed for at flyve med de andre i unionen og få skabt venskaber på 
tværs af klubber og flyvestile. 
Alle er velkommen også familien. 
Piloter uden klub instruktør skal dog have mindst trin 3.  
I år er prøve år og DHPU dækker udgifterne til unionsbussen, chaufføren og 
bjergpiloten. Altså intet deltagergebyr. Ophentningen er også gratis – det kræves dog 
at man har forsøgt at følge opgaven. 
Indkvartering og transport er ikke arrangeret fra DHPU / breddens side. Der kan dog 
købes nogle sæder i bussen efter princippet først til mølle …. Pris alt efter 
bestemmelsessted men ca. 1000,-kr retur. 
Når flyvestedet er endeligt fastlagt, vil vi oplyse hvilken campingplads der benyttes, så 
flest mulige kan være samme sted.  
Der er ingen tilmeldingspligt, men hvis du ved at du vil deltage, så vil vi gerne have 
besked, dog uden bindende tilmelding. 
Det sker til Birthe og Poul Erik på ddu@image.dk og mærkes bjergsommerlejr. Der 
må gerne påføres om du deltager alene eller om det også er en klubtur. 
Mere info i næste nyhedsbrev, dog er det helt sikker, at turen bliver til noget om end så 
kun for Nick og chaufføren. 
 
 
Enestående chance 2 ! 
Hvad siger du til at få mulighed for at opleve Italien eller Frankrig på egen hånd i 
DHPUs bus og så endda få penge for det! Det sker under bjergsommerlejren; udrejse 
d. 23 juli, hjemkomst d. 1 aug. Du skal selvfølgelig lige køre piloter og deres udstyr på 
bjerget og lave ophentning, men den planlægger du selv vha. computer, GPS og 
mobiltelefon udfra piloternes oplysninger om, hvor de er landet. 
Undervejs kan du følge med i drageflyvning og paragliding på højt plan. På vej hjem 
underholder piloterne om deres bedrifter gode som dårlige.  
Transport mellem DK og flyvestedet foregår ligeledes i DHPUs bus og dækkes også af 
DHPU. Logi dækkes også af DHPU. Du skal dog selv betale kost. 
Det er ikke noget krav at man er pilot, ” konen ” er også velkommen til at påtage sig 
jobbet. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Bjergflyvning 
DHPU afholder sommerlejr 
 
Ophenter søges 
Til Bjergsommerlejren 
 

Heather Hill 
Sidste nyt 
 
DIF 
Ang. støtte. 
 
GPS brug til Liga 
Reglerne er nu klar. 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Drageflyver 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: 
28 maj 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 juni 2004 
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Meddelelse vedr. status på Heather-Hill / Strandbjerggård sagen. 
Efter bestyrelsens drøftelse af Heather-Hill og Strandbjerggård på bestyrelsesmødet 
den 18. april, blev den enig om, at der skulle udsendes en officiel meddelelse om 
status i sagen og bestyrelsens holdning til sagen. 
Imidlertid er situationen omkring Strandbjerggård endnu ikke så afklaret, så 
bestyrelsen kan komme med en klar udmelding. 
Status er følgende: 
Leif Stubkjær har haft kontakt til Skovfogeden for Tisvilde Statsskovdistrikt, Søren 
Agerlund, som har tilkendegivet en positiv holdning. Søren Agerlund har sendt 
sagen til udtalelse i Helsinge Kommune, som også har meldt principielt positiv 
tilbage. 
Leif Stubkjær meddeler, at det i denne situation er vigtig at holde lav profil i en 
periode på to til tre uger, mens Skovfogeden færdiggør udtalelsesfasen. 
Jens Chr. Lisberg og Niels Jensen (Formanden) har haft et møde i fredags med 
Dorthe O. Andersen og Asbjørn Nordam, begge Miljøkonsulenter i DIF. På mødet 
drøftede vi strategien for det videre forløb. Målet er at få Skov og Naturstyrelsens 
godkendelse til at starte og lande på Strandbjerggård, samt at få en dispensation i 
Naturfredningsnævnet fra forbudet på Heather-Hill. 
 
For at nå målet, kontakter Dorthe O. Andersen lokalkommiteeformanden i 
Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland.  Leif Stubkjær og Jens Chr. 
Lisberg færdiggør forhandlingerne med Skovfogeden. 
Når og hvis vi får Skovfogedens og dermed Skov og Naturstyrelsens godkendelse 
til start og landing på Strandbjerggård, vil Dorthe O. Andersen udforme og sende 
en dispensationsansøgning til Naturfredningsnævnet. Hvis der ingen protester 
kommer i høringsfasen, vil vi formentlig kunne få en godkendelse umiddelbart. 
Hvis der derimod kommer indsigelser/klager/protester i høringsfasen, skal sagen 
for Naturklagenævnet, og sagsbehandlingen dér kan tage 6 måneder eller mere. 
Det er derfor vigtigt, at vi ikke fremkalder klager, der kan vanskeliggøre eller 
umuliggøre videre sagsbehandling. 
 
Bestyrelsen appellerer derfor til alle medlemmer om at holde lav profil. Overhold 
start og landingsforbudet på Heather-Hill, find evt. alternative startsteder til 
Strandbjerggård de kommende tre uger. 
Bestyrelsen gør dette komplicerede og store arbejde for jeres skyld, derfor har vi 
stærkt brug for jeres støtte til at nå målet. Hjælp jer selv til at få Sjællands bedste 
flyvested tilbage, hjælp os i Bestyrelsen. 
Mvh Niels Jensen 
 
 
 
DIF publikationer 
DIF har udgivet folderen ” offentlig støtte til idrætsaktiviteter ” der beskriver de 
vigtigste principper for kommunal støtte til idrætsaktiviteter og foreninger, efter at 
folkeoplysningsloven er blevet justeret ved årsskiftet. Folderen er gratis og kan 
rekvireres i DIF på tlf.nr. 43262060 eller hentes på hjemmesiden www.dif.dk under 
publikationer/informationsmateriale. 
 
 
 
GPS til Liga turneringen. 
Reglerne er nu færdige og vil snart være tilgængelige på www.dhpu.dk 
Hvis ikke du kan vente, kan du rekvirere dem på mail hos njaskirk@privat.dk 
 
  

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand: 
Niels Jensen 
Lyngholmvej 22, 2.th 
9200 Aalborg SV 
Tlf: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 
 
Jens Thullesen 
Brandholms Allé 55 
Tlf. 3670 9508 
jens@paraglider.dk 
 
 
 
 
Henry Stripp 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.stripp@oncable.dk 
 
 
 
Michael Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 3956 3228 
m.roland.h@get2net.dk 
 
 
 
 
Jens Christian Lisberg 
Brandholmsalle 55 
2610 Rødovre 
Tlf: 36 70 95 08  
jclisberg@get2net.dk 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 
 
Deadline til næste nummer  
af Dragesport 
 6 juni 2004 
 


