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Vi kan hermed byde vores nye formand velkommen!! 
  
 
Kære alle samme i Dansk Hangglider og Paraglider Union. 
 

Jeg er stolt af at være blevet formand for Danmarks Hanggliding og Paragliding 
Union. Jeg vil ikke her komme ind på kampvalget, men blot siger, at jeg takker alle de 
folk, som jeg er sikker på, vil hjælpe mig med mit nye ansvar som formand for DHPU. 
 

 

Jeg er de frivilliges mand og glæder mig til at støtte alle vores medlemmer og vores 
fælles arbejde for alle Danmarks flyvende Hangglider og Paraglider. Jeg vil især gerne 
takke alle de uundværlige kræfter i union, der gør et kæmpe arbejde hvert år for alle 
vores medlemmer i unionen og i klubberne.  
Jeg håber, I vil fortsætte jeres gode arbejde og at vi i hele unionen kan finde endnu 
flere kræfter, der kan hjælpe alle danske piloter med endnu flere gode tiltag. Så det 
kan bliver endnu bedre og sjovere at være pilot og frivillig i Danmark og i DHPU.  
 

Jeg mener ikke, at unionen er et nødvendigt onde. Det er en fantastisk samling af 
aktive folk, der ønsker at fremme og udvikle vores fælles lidenskab for Hanggliding 
og Paragliding. Igennem unionen er vi bedre til at løfte den opgave, som det er, at 
sikre fed flyvning for alle i både bredden, elite og dem, der er lidt af hvert. Unionen er 
ikke et monster, men en masse frivillige piloter, der ønsker det bedste for vores fælles 
flyvning og skabe et fællesskab mellem alle Hangglider og Paraglider fra nord, syd, 
øst og vest i Danmark. 
 

Jeg mener, det er vigtigt, at sikkerheden er i orden. Men også at flyvningen er så lidt 
reguleret, som det er ansvarligt og politisk muligt. Dette lader sig kun gøre, hvis vi alle 
samme lade være med at lave ulykker og overholder de få regler, der findes i dag. Der 
er kommet krav fra SLV, om at vi udover Flyvechef, skal udnævne to nye poster som 
Uddannelseschef og Sikkerhedschef i Unionen. 
 

Et stort tillykke til Niels Jensen, der er udnævnt til Uddannelseschef og Nick Godfrey, 
der er udnævnt til Sikkerhedschef. 
Og en stor tak til Preben Bjørkman, som forsætter som vores flyvechef. 
 

Jeg opfordrer alle til at respektere og støtte disse tre gode piloter med deres 
tillidshverv. Jeg glæder mig meget til de nye tiltag fra dette nye Taskforce og håber, at 
mange frivillige vil tilbyde deres hjælp og ekspertise. 
 

Det bliver desværre også nødvendigt, at piloter fortæller, hvornår de flyver ved nogle 
få regulerede steder, hvor vi skal dokumenterer, hvor ofte vi benytter disse steder og at 
vi nyder vores sport i naturen, lige så meget som fuglene, ornitologerne og andre 
naturnydere. Kun igennem vores sammenhold i unionen, er vi stærke nok til at få 
indflydelse på lovgivning og politik i Danmark og Europa.  
 
SLV har godkendte optræk til 1500 fod her i starten af året. Og Skov og 
Naturstyrelsen er meget glade for samarbejdet med os om at bruge vores fælles danske 
natur, da flyveforbuddet omkring reden på Stevns klint er blevet så flot overholdt af os 
alle sammen. 
Det vil muligvis allerede fra slutningen af maj være muligt igen at flyve på et større 
område på Stævns Klint. Så overhold venligst flyveforbuddet på området omkring 
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reden ind til videre og følg med på dhpu.dk om ophævelse af flyveforbuddet. Så det 
hjælper, at vi har frivillige folk, der yder en indsats i unionen.  
 
Men hensyn til Rekruttering, vil jeg appellere alle, der vil hjælpe og har ønsker eller 
ideer, til at komme frit frem. Jeg er sikker på, at vi sammen kan finde folk, der kan 
hjælpe med alle jeres gode ideer eller har brug for jeres hjælp. Der er altid brug for 
hjælp til at gøre arrangementer endnu bedre og hjælpe de dygtige og trofaste 
frivillige i unionen. De frivillig, der skaber klubberne, unionen, udvalgene og 
arrangementerne består af både praktikere, teknikker og teoretikere. Der er derfor 
brug for ALLE, der ønsker at hjælpe. Om det så drejer som om administration, 
planlægning, økonomi, indslag, underholdning, historieskrivning, chauffører eller 
fotografer. Motivationen bag alle de mange trofaste frivillige er ofte mange. Jeg 
selv gør det, fordi det er så mange muligheder for at skabe sjovt og nyttige ting for 
piloter fra hele det danske land. Og det er faktisk sjovt og givtigt at glæde andre og 
skabe ting, selvom man gør det frivilligt.  
 
Så meld jer under fanerne i jeres klubber eller i DHPU. Og skab glæde blandt andre 
piloter.  
DHPU er vores union og den er lige hvad vi gør den til. Unionen er et samarbejde 
mellem alle klubberne og deres piloter i Danmark. Der er i dag allerede mange 
aktiviteter i klubberne og i unionen, som vi skal blive bedre til at kommunikere ud 
til alle i unionen, så alle kan se hvilket kæmpe arbejde, der faktisk bliver lavet. Jeg 
håber også flere piloter vil deltage i aktiviteterne og blive bedre til at fortælle om 
vores flyvning, skoling, resultater, klubber og union i alle de 
formidlingsmuligheder, som vi har i form af internetsidder, blok, nyhedsbrev og 
FLYV. Der er DHPU’s klubber og medlemmer, der skaber unionen. 
Jeg er også sikker på, at alle de frivillige i klubberne, udvalgene og ved 
arrangementerne vil være glade for jeres flyvefortællinger og billeder, selvom det 
da også er rart, at folk siger underlige ting til en, som anbefalet i DIF’s ”tak en 
frivillige” kampagne. 
 
Her til sidst vil jeg gerne beklage, at DHPU ikke har et større PR-udvalg og at vi 
mangler frivillige til at udfører vigtige arbejde og afholde arrangementer, som f.eks. 
DM PG fladland. Dette er beklageligt og jeg håber, der er nye og gamle frivillige, 
der vil yde en indsats og få glæde af at skabe bedre flyvning for alle piloter i 
Danmark. 
    
Frie fugle flyver også i flok.  
 
Med venlig hilsen  
Rasmus Rohlff 
Formand for DHPU 
 
 
 
Skrænt DM 2007 
 

Så er det snart sidste chance for tilmelding for en fed flyvekonkurrence i Kristi 
Flyvefartsferien.  
Skal DU være den næste Danmarks Mester i skrænt??? – Så er din chance lige her.  
 

Danmarks Mesteren i Skrænt skal findes i hyggelige omgivelser og blæsende 
solskinsvejr på Samsø i Kristi Flyvefartsferien fra d. 17. til 20. maj 2007.  
 

DM Skrænt er en sjov og hyggelig konkurrence for alle piloter, der normalt flyver 
på skrænt og bare er minimum trin 3 pilot. En konkurrence, hvor den bedste vinder 
og hvor bredden kan slå eliten.  
 

 
 
Den gamle Bestyrelse: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
miljø: 
Niels Jensen 
Ågade 118, Gudumholm 
9280 Storvorde  
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/ 
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Vi skal finde de skræntpiloter, der er bedst kan navigerer deres vinge gennem banen 
og bære titlen af Danmarks Mester. 
Udover retten til at hoverer over for andre piloter og blærer sig over for kollegaerne, 
bliver Danmarks Mester ofte inviteret til fest på deres lokale rådhus. Så gå ikke glip af 
denne fantastiske fest med skræntpiloter fra hele landet i midten af Danmark. 
 

Prisen er kun 250 kr. for 4 overnatninger, festmiddag og en fantastisk konkurrence. 
Tilmelding ved indbetaling til DHPU konto ref. 7703 kontonr. 0102925. Husk at 
skrive DM, navn og medlemsnummer. Returbillet til færgen koster 180 kr. og vi 
henter jer gerne ved færgen. Overnatning muligt allerede fra onsdag aften d. 16. maj. 
 

Skynd jer med indbetalinger, da der forhåbentligt bliver rift om de sidste pladser. 
Besøg vores hjemmesiden DMskrant.dk for tilmeldingsoplysninger, stemningsbilleder 
og tidligere resultater. 
Se tilmeldinger på vingesus.dk 
 

Med Venlig hilsen  
DM Skrænt-teamet:  Jan ” Lønstrup ” Nielsen, PG Nord, Jacob Carstensen, Vingesus 
og Rasmus Rohlff, Dragen 77   
22 55 82 08 – rasmus-rohlff(a)dhpu.dk – peppers(a)tiscali.dk - www.dmskrant.dk 
 
 
 
Venø lejren 2007 
 
Husk at booke ferie til Venølejren. 
 

Venø afholdes i uge 28, fra lørdag d .7/7 kl. 12 til lørdag d. 14/7. 
 

Yderligere informationer følge på DHPU's hjemmeside og i næste nyhedsbrev. 
Der vil som sædvanlig være rigeligt med højt humør, løgnehistorier, hygge for hele 
familien, gensyn med gamle venner og flyvning. 
 
 
 
MDK Cup 2007. 
 

Igen i år indbyder MDK såvel Hang- som Paraglider piloter fra hele landet, til at 
komme til Fasterholt i Uge 30 (23.-29. Juli).  
Der vil blive rig mulighed for at få fløjet en masse optræk/termik, og evt. få forbedret 
sine ligaflyvninger...  
Elever er osse meget velkomne, bare de lige husker at tage deres instruktør med... ;-) 
Der er mulighed for at campere i medbragt telt eller campingvogn, og/eller benytte 
det 5 stjernede klubhus´ soverum, køkken og badefaciliteter. 
Endvidere er der fra i år også mulighed for en frisk dukkert i den nyetablerede badesø 
v. Motorvejsafkørslen/Svæveflyvecenter Arnborg. 
Medbring gerne hele familien, og hunde i snor! 
Så......giv mig lige een god grund til at stresse ned af "Das Autobahn", for at opleve en 
overfyldt badestrand ved Riveraen! "Vejret"- det bliver kanon i uge 30.   
 

Vi ses forhåbentlig! 
 

Mvh. Charles 
 
 
SM 2007. 
 

Hej. Vi vill härmed inbjuda de Danska hängflygarna till tävling i Sverige. Plats 
Karlskoga (se bifogad kmz för Goggle Earth). 
Vänligen distribuera ut detta budskap till era danska drageflygare. 
 

Vi håller även ett fly-inn så om någon bara vill komma till en trevlig träff, så går även 
detta bra. 
 

 

 
 
Tidligere PG elite 
udvalg: 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
hrh(a)tele2adsl.dk 
 
 
Marcus Malmqvist 
Stolpegårdsvej 4, 2. th. 
2820 Gentofte 
Tlf. fastnet 39 75 18 33 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus(a)get2net.dk 
 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Bo Klint 
Ribesgade 13. 3.tv 
2100 København Ø 
Tlf. 3555 8575 
 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
 
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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Välkommen till SM 2007 Hängflyg ! 
 
När: 2007, 9-14 Juli, Samling 09:00 
 

Anmälan: Senast 20:e Juni, Anmälan görs genom att betala in 750 kr till PG 112 38 
82-1 (ställd till SHF) 

• Skriv namn 
• Telefonnummer  

Licensnummer.  
 

Var: Karlskoga flygplats 
 

Startmetod: Flygbogsering, 100kr till 500m eller Vinch (taxa enligt ö.k.) 
 

Licenskrav: Pilotlicens 
 

Banverifiering: GPS 
 

Upphämtning: Egen regi, samordning kan ordnas. 
 

Boende: kontakta turisbyrån eller se under länk www.flyg-
ul.se/flexwingfestival/?Boende 
 

Tävlingsledare: Tomas Danielsson 0738 440047 Mail: SM2007(a)flyg-ul.se 
 

Vi hälsar även utlänska piloter välkomna till vår tävling. 
 
Vänligen Tomas Danielsson 
 
 
CIVL nyt. 
 

Section 7 som er de regler CAT1 bliver fløjet efter, er blevet publiceret. 
 

The 2007 edition of Section 7 of the FAI Sporting Code has now been published on 
the website at http://www.fai.org/hang_gliding/documents/sc7 
 
 
WAG – Luftens OL 
 

Odense er stadigt med i opløbet til at afholde World Air Games. De skal ned og 
præsentere deres bid i Lausanne 1 juni. 
 
Moscow (Russia), Odense (Denmark) and Turin (Italy) have been 
selected by the Executive Board of the FAI, The World Air Sports 
Federation, to come to Lausanne, Switzerland, on June 1st, 2007 to make 
final presentations in their quest to host the World Air Games 2009. 
 
Hvis der er nogen af nyhedsbrevets læsere, der ligger inde med mere vide om hvem 
der står bag arrangementet og hvilke dicipliner de har med, så skriv et par ord om 
det til os alle. 
 
 
En simpel, men god ide. 
 

Der nogle der har fået en god ide :) Næsten alle alvorligt skadede de møder har en 
mobiltelefon på sig. Men man ved ikke hvem på adresselisten, som er nærmeste 
pårørende. De vil nu prøve at få en verdensomspændende ide til at bredes sig. 
Man skal indtaste en person under "ICE" (= In Case of Emergency). 
Under dette navn står den/de personer, som man mener bør kontaktes.  
Har man flere personer, kan man bruge ICE1, ICE2, ICE3, osv........ 
Det er en enkel sag, den er gratis, og den kan gøre en forskel, når det gælder. 
 

 
 
Havari kommission: 
(Der er måske ændringer) 
 
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 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
Mic_r(a)get2net.dk 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
hrh(a)tele2adsl.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) 
 
 
 


