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Acroudvalget afholder sikkerhedskursus! 
 

Der vil blive afholdt sikkerhedskursus ved Gardasøen fra søndag d. 13.juli til og 
med tirsdag d. 15. juli. 
Instruktørerne vil være Dennis Sørensen og Essie Saadi.  
Vi laver et individuelt program for hver pilot, således at det passer med hans/hendes 
erfaring og flyveniveau. 
Vi starter med at tjekke udstyret, og hver gang der skal laves en ny manøvre, vil denne 
blive forklaret og visualiseret for eleverne. Der vil være radiokontakt under hele kurset 
og en speedbåd i vandet. Der vil være de-briefing med det samme efter hver tur samt 
videoaften hver aften. 
 

Her er nogle kommentarer, vi har fået fra de foregående kurser: 
”Vi havde Danmarks bedste sikkerhedsinstruktører, Essie og Dennis, der forstod at gi' 
os individuel udfordring. Tidligere troede jeg, at et sikkerhedskursus bare var noget 
der skulle overstås, nu har jeg været på 2 og er sikker på, at det er en årlig 
tilbagevendende, god og lærerig oplevelse. Det er godt at få opfrisket det lærte, og der 
vil til stadighed være masser af nyt at lære.” 
”Dennis giver korte og præcise beskrivelser og Essie går gerne i dybden, når der er 
brug for det. De er et godt team og supplerer hinanden rigtig godt.” ”Det bedste af 
det hele er, at man forstår, hvad de siger i radioen, når de snakker til én!” 
 

Det praktiske: 
Pris:2600 kr.  
Prisen inkluderer: 
Selve kurset, liftkort, leje af både og redningsveste. 
Du skal selv have skærm, seletøj, radio og reserveskærm med. 
Antal pladser tilbage:9 
Mulighed for overnatning på campingplads ved landingen eller hoteller i byen. 
 

Der er ikke krav til trin, men du skal mindst have haft 30 timers flyveerfaring. 
Ring eller skriv til en af os, hvis du er i tvivl. 
 

Der vil være mulighed for at tage SIV light, SIV eller Acro light alt efter din egen og 
vores vurdering af din flyvning. 
 

Manøvrer: 
 

SIV light SIV Acro light 
Big ears SIV light manøvre samt  SIV manøvre samt 
B-line stall Stall Wing overs 
Front kollaps  Spin Asymmetrisk spiral 
Asymmetrisk kollaps 
(kontrolleret) 

Autorotation Inversions(looping) 

Asymmetrisk kollaps 
(ukontrolleret) 

 SAT 

Spiral dive   
 

Kontakt:  
Dennis 4141 5101  wolthers99(a)hotmail.com 
Essie 4167 8961  essie(a)airwave-gliders.dk 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
SIV i Italien 
Dansk PG sikerhedskursus 
 
Liga 2008 
Ligaen er allerede igang 
 
Havmiljøvogter? 
Læs om hvad du kan gøre. 
 
HG DM 2008 
Fladlands DM starter snart 
 
Fasterholt 2008 
MDK ønsker gæster velkommen. 
 
PG DM-skrænt 2008 
Samsø danner rammen igen. 
 
 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: 
25  Maj 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
04 Juni 2008 

Paragliding Hanggliding 
Nr.051 –  05 Maj 2008 –  7. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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DHPU Liga 2008 
 

Med godt vejr her i april måned har Liga turneringen fået en flyvende start. 
9 piloter er registreret med 21 flyvninger, og der allerede er fløjet mange flere der 
endnu ikke er indsendt.  
Der er bl.a. fløjet en flot 79,8km trekant fra Skjoldnæsholm. 
Fra Fasterholt er der fløjet til Blåvands Huk, Nordsminde og Harboør. Der er også 
fløjet en ud og hjem på 96,9km i 25 – 30km/t vind. 
Resultater fra turneringen kan ses på www.dhpu.dk – ligaopgaver – resultater, 
Eller www.dhpu.dk – resultater. 
Som noget nyt kan der i resultatlisterne klikkes på den enkelte flyvning for mere 
information. 

 
 

 

Mere info. 
Al info omkring Liga findes på www.dhpu.dk ligaopgaver. 
Når du er logget ind er der vejledninger og info om brug på forsiden i form af youtube 
film og .pdf filer. 
Selv om PG’erne sidste år gik over til Leonardo, kan man selvfølgelig stadig flyve og 
bruge DHPU Liga. 
 

Åretsnyheder. 
Sidste år kom planlægningsdelen af Liga op at køre. 
I år kommer indrapporteringen til at køre via hjemmesiden. 
Lige nu sender piloten flyvningen ind som mail til liga(a)dhpu.dk De bliver herefter 
sat ind af mig via hjemmesiden. Når jeg har kørt nogle flere flyvninger igennem og er 
rimelig sikker på at have fanget de fleste programeringsfejl, vil der blive lukket op så 
piloterne selv kan ind rapportere via hjemmesiden. 
Allerede nu bliver alle flyvningerne med data og tracklog filer gemt i en online 
database. Dette betyder at ligalisterne oprettes automatisk.  
Når der kommer flere flyvninger i vil man kunne sortere og udvælge i data så der kan 
oprettes online lister, f.eks. med rekorder, bedste flyvninger fra et bestemt flyvested, 
en bestemt pilot eller andre muligheder. 
 

Danske rekorder. 
Der har desværre aldrig i DHPU været oprettet en liste med Danske Rekorder. 
Der er heller aldrig været lavet et regelsæt for Danske Rekorder. 
Siden Liga turneringens start for mange år siden, har en flyvning været Dansk rekord, 
når den var godkendt på Liga’en. Men der blev aldrig offentlig gjort en liste med 
rekorderne. 

 
 
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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Det bliver der lavet om på nu, når alle flyvninger ligger i databasen er det let at 
oprette Danske rekord lister. Mange tidligere Rekorder er før GPS’ens tid så de vil 
blive lagt ind manuelt. 
Vi har aldrig haft hastigheds rekorder, det bliver der også mulighed for nu. 
 

Indrapportering af fejl på ”Liga-siden”. 
For at lave ligaopgaver er der indtil nu skrevet 7612 program linier. 
Med så meget programmering vil der også opstå fejl, eller situationer der ikke er taget 
højde for. 
Så opdager du noget der ikke virker så giv besked til flemming(a)m-d-k.dk, så fejlen 
kan blive rettet. Giv en beskrivelse af hvordan fejlen opstår, så jeg kan efterligne den 
og derved bliver lettere at rette. 
 

Flemming Lauridsen 
MDK 
  
 
Havmiljøvogtere i luften 
 

Som nogle måske har set fløj Rasmus Rohlff sidste år med en lille rødt og hvidt flag 
med teksten SOK og telefonnummet 8943 3099. Dette er kontaktnummeret for 
anmeldelse af oliesyndere, der renser deres olietankte direkte ud i de danske farvande 
med forurening af havet og dyrene i og over vandet til følge.  
Nu har Kongelig Dansk Aeroklub indgået samarbejde med Søværnets Operative 
Kommando. Målet er at få privatflyvere til at melde sig som havmiljøvogtere. 
 

KDA's medlemmer bliver ikke alene, når de melder sig som frivillige 
havmiljøvogtere. Næsten 7.000 lystsejlere sejler allerede med den rød-hvide SOK-
vimpel, der fortæller, at de holder øje med eventuelle oliesyndere på havet. 
Ordningen, hvor lystsejlere, og nu også piloter, kan melde sig som havmiljøvogtere, 
kører i år på tredje sæson, og succesen er åbenlys.  
 

Alene i 2007 faldt antallet 
af olieobservationer med 
10 procent. Det skyldes 
efter al sandsynlighed, at 
skibene ved, at ikke kun 
myndighederne, men også 
de frivillige havmiljø-
vogtere holder øje med 
dem. 
Om de færre olieob-
servationer siger leder af 
SOK's overvågnings- og 
beredskabsafdeling, 
kommandørkaptajn Stefan 
Neubauer: 
"Faldet i olieobservationer er så markant, at vi tror på, at det ikke bare er en tendens. 
De frivillige havmiljøvogtere gør en forskel. De mange øjne på havet gør også, at 
oliespild fra den sejlende skibstrafik opdages tidligere.  Det øger chancen for, at vi 
fanger synderen", siger Stefan Neubauer, der er glad for det nye samarbejde med 
flyverne. "Der er to vigtige årsager til, at vi i SOK er glade for samarbejdet med 
KDA. Flyvning og andre fritidsaktiviteter i luften foregår året rundt. Med frivillige 
havmiljø-vogtere blandt KDA's medlemmer vil vi derfor være godt dækket ind, også 
om vinteren. Desuden har flyene et enormt overblik, som vi ikke kan have fra vores 
professionelle sejlende enheder. Derfor vil havmiljøvogtere i luften have en god 
præventiv effekt på mulige miljøsyndere." 
 

 

 
 
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 
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Også KDA's formand, er glad for det nye samarbejde med SOK: "Samarbejdet med 
SOK passer fint ind i KDA's miljøpolitik. Den bygger blandt andet på at tage 
medansvar for miljøet gennem den måde, vi dyrker vores aktiviteter på. Som en 
interesseorganisation for alle luftsportsaktiviteter og fritidsflyvning i Danmark føler vi 
en forpligtigelse til også at deltage i løsning af en så vigtig samfundsopgave som 
miljøbeskyttelse. Vi håber, at vores aftale med SOK vil få en præventiv virkning". 
 

SOK holder øje med oliespild på vandet via sejlende farvandsovervågning, 
satellitobservationer og miljøflyvninger, der koordineres med svenske og tyske 
myndigheders miljøflyvninger. 
 

DHPU vil derfor anbefale alle til at melde sig som havmiljøvogter og samme værne 
om vores fælles miljø.  
Se www.sok.dk og www.kda.dk 
 
 
HG DM 2008 
 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på DM i hanggliding optræk som i år afholdes på 
datoerne 10-16 (17 reserve) Maj.  
 

I år afholdes Bjerg DM i HG i forbindelse med British i Laragne fra 2-8 August. 
Mere om disse arrangementer og om hvordan DU tilmelder dig på kalenderen 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/kalender/kalender.html 
 

HG Eliteudvalget  
mvh Nils Ole 
 
 
Fasterholt 2008 
 

En ny termik sæson er startet og på Fasterholt er vi kommet godt i gang, med mange 
gode flyvedage. 
Vi vil hermed gerne minde om, at alle medlemmer af DHPU er velkomne til at 
komme og flyve fra landets bedste optræksplads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pladsen er åbent i hver lørdag, søndag og på helligdage, hvor MDK har en pladsvagt 
tilstede fra kl 10. Der bliver ofte fløjet på hverdage. 
 

Som gæst kan du flyve og overnatte til næste flyvedag. 
Priser er: 
Optræk 20kr. 
Camping 30kr. 
Overnatning i klubhus 50kr. 
Se mere på www.m-d-k.dk – optrækspladsen. 
 

Mvh MDK 
 

 
 
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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PG DM i skrænt 2008 
 

Skal du være den nye Danmarksmester, så skal du skynde dig at få dig meldt til   
Dm i skrænt, da der er sidste tilmelding den 23. maj 2008. 
 

Vi finder Danmarksmesteren i hyggelige omgivelser og blæsende solskinsvejr, på Samsø d. 31. maj – 1. juni 
2008. 
Dm i skrænt er en sjov og hyggelig konkurrence for piloter med minimum trin 3. En konkurrence hvor vi skal 
finde den pilot, der er bedst til at navigere sin vinge gennem banen 
 

 
Flotte præmier til årets vindere 
Vi har været så heldige, at vi har fundet en 
masse sponsorer, der har sponsoreret nogle 
flotte præmier til årets vindere. 

1. Præmien er et valgfrit seletøj fra 
Skyline, en jakke, en T-shirt og 
en cap fra Independence, alt 
sammen sponsoreret af Preben fra 
Parashop.dk. 

2. Præmien er et seletøj fra 
AVAsport, en jakke, en T-shirt og 
en cap fra U-turn, alt sammen 
sponsoreret af Dennis fra 
dkacro.blogspot.com. 

3. Præmien er 2 stk. gavekort á kr. 
1000,00 til fly4fun, sponsoreret 
af Anders og Tommy fra 
fly4fun.dk. 

4. Præmien er en hjelm sponsoreret 
af Louise Crandal fra Crandal.dk 
og en ompakning af 
reserveskærm, sponsoreret af 
Riggervaerkstedet.dk. 

5. Præmien er en hjelm sponsoreret 
af Louise Crandal fra Crandal.dk 
og en ompakning af 
reserveskærm, sponsoreret af 
Riggervaerkstedet.dk. 

6. Præmien er en ompakning af 
reserveskærm, sponsoreret af 
Riggervaerkstedet.dk. 

 
 
 

Yderligere er der div. gaver, vin, sportstasker og blomster sponsoreret af lokale erhvervsdrivende på Samsø. 
Så der er al mulig grund til at støtte op om et rigtig sjovt flyverarrangement. 
 

 
Tilmelding 
Prisen for deltagelse i Dm i skrænt 2008 er kun kr. 250,00, der includerer  
2 overnatninger, forplejning under konkurrencerne, T-shirt, DVD (Flyver  
med ørne, sponsoreret af Crandal.dk) samt festmiddag lørdag aften. 
 

Sådan tilmelder du dig: 
Indbetal kr. 250,00 på DHPU's konto: reg.nr. 7703 kontonr. 102925. 
Husk at påføre navn og medlemsnummer.  
Tilmeldingen er først gældende, når indbetalingen er registreret hos DHPU. 
SIDSTE TILMELDINGSFRIST: 23. maj 2008. 


