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Sommerlejr på Venø i uge 28 
Der vil som altid blive afholdt Sommerlejr på Venø igen i år 
Det er igen Kaj Nielson fra Fyn der er lejrchef, og i år har vi bestilt godt vejr med god 
vind til hele ugen. 
Der vil være mulighed for teoriundervisning i pauserne mellem flyvningen og 
skolingen. 
Der vil som altid være Festmiddag i slutningen af ugen. 
Lær at lave din egen professionelle videofilm på Venø. 
Som noget nyt, vil der i år blive afholdt et kursus i hvordan du bruger dit videokamera 
så det ser professionelt ud. 
Mads Folmer vil undervise i teknikker der gør din optagelse professionel, Både 
hvordan du filmer og hvordan du bagefter redigerer. 
Så du filmer i løbet af dagen og viser os andre resultatet om aftenen. 
 

Indkvartering: Køjerum med madrasser i sengene eller ude på teltområdet i telt eller 
campingvogn (begrænsede faciliteter til camp.v.). 
Varighed: Fra lørd. d. 8/7 kl. 14 til lørd. d. 15/7 kl. 12. 
Pris: 275 kr. pr. voksen. Børn under 15 år er gratis. 
Tilmelding og betaling sker til sekretariatet og banknr. er: 7703 - 0102925. 
 

Hvis man er helt sikker på, at det er umuligt at få egen instruktør med, så kan man 
kontakte Birger på 2010 7060 og tilmelde sig som elev uden instruktør. 
 
Termik Kursus på Fasterholt i uge 29 
 

Der vil igen i år blive afholdt Termik kursus på Fasterholt, og i år har vi bestilt godt 
vejr til hele ugen, så der bliver fløjet hver eneste dag.  
Det koster kr. 1.000.- at deltage i kurset. 
HG instruktør Kenneth Bakholm 
PG instruktør Essie Saadie 
Gæste instruktører , Lars Bo (Louise Crandal, hvis hun er hjemme) 
 

Hvad får du så? 
 

Der står en erfaren instruktør til din rådighed ( hvis du medbringer en radio kan du få 
en flyvende instruktør) 
Alle optræk er inkluderet i prisen. 
Alle overnatninger er inkluderet. 
Og der er inkluderet en festmiddag i prisen. 
 

Hvad kan du lære? 
 

Du får mulighed for at træne optræk. 
Du kan lære at lave sikre indflyvninger og landinger. 
Du kan lære at spotte termikken fra jorden. 
Og finde termikken når du kommer i luften. 
Du kan lære at centrere i termikken så du kommer hurtigt op. 
Og lære at bruge GPS og meget mere.  
Dette er virkelig en god mulighed for at komme i gang med at flyve termik. 
Undervisningen vil være individuel og tilpasset dit niveau, så uanset om du er 
nybegynder eller erfaren pilot vil der være noget for dig. 
 

Hvad kræver det? 
 

Det kræver at du har trin 3, og har lavet nogle optræk, du skal ha s-teori, men hvis du 
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ikke har kan der søges om dispensation til s teori, det kræver at du tilmelder dig så 
hurtigt som muligt. 
 

Tilmelding til sekretariatet eller 
Lasse Brahe lassebrahe(snabel eller  på tlf. 26202200 
 
 
PG fladlands DM. 
 

Der er nu åbnet for tilmelding til åbent dansk mesterskab i paragliding. Tilmelding 
foregår via 
 

http://www.wingover.dk/DanishOpen/index.php 
 

Konkurrencen afholdes i år som FAI CAT 2 konkurrence. Det betyder at piloter skal 
være i besiddelse af gyldig FAI licens. 
 

Herudover skal du have S- teori og gerne erfaring med optræk. Piloter med parapro 
trin 4 eller 5 kan deltage. 
Deltager gebyret er i år 1015 kr. 
 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henrik Roland på telefon 
23215019 eller mail.: hrh(snabela)tele2adsl.dk 
 
 
Invitasjon til Vågå Open 2006 
 

En åpen nordisk hanggliderkonkurranse. 
 

Vågå Open - komiteèn har jobbet med å få internasjonale konkurransepiloter til å 
komme og delta i VO 2006. Flere har sagt seg interessert og tre har hittil meddelt at 
de kommer, det vil få andre gode piloter til også å komme for å fly sammen med dem 
i konkurransen. Følg med på nettsiden til VO for fortløpende informasjon. 
http://www.vaagaaopen.no/kunder/strandli/cms.nsf  
 

Norges beste hanggliderpiloter gjør det bra i internasjonale konkurranser og Norge 
har en unik flott og variert natur som ligger til rette for flyving på alle nivå. Derfor er 
det attraktivt for piloter fra andre land å fly både konkurranse og friflyving her i 
Norge. Konkurransen foregår i sin helhet fra 15 juli tom 22 juli. 
VO i fjor fikk positiv internasjonal omtale, les mer om det bla her :  
http://ozreport.com/9.156.2   
I år vil VO - komiteen arrangere konkurranse også for friflygere på alle nivåer, dette 
for å inspirere alle som flyr til å komme både å oppleve og lære av flyving på høyt 
nivå og å kunne delta selv med egen kompetanse.  
Beste amatørbilder og video som blir tatt under konkurransen vil bli premiert, og det 
hele avsluttes med bankett og premiering siste konkurransedag. 
 

Riksenteret for hang og paragliding i Vågå har billig og bra overnatting, og har egne 
busser der etter behov kjører pilotene. Der er også muligheter for både telt og bobiler 
på tomten til rikssenteret : http://hp.nlf.no/rikssenteret  Ellers har Vågå 2 
campingplasser og hotell. 
 

Dette blir årets hanggliderhappening i Norden og alle er velkommen til Vågå for å fly 
og treffe andre piloter fra fjern og nær. 
 

Flyhilsen fra Vågå Open komiteen. 
 
 
HG fladland DM. 
 

Danmarksmesterskabet stod atter i blæstens tegn. 
 

Efter 5 heats blev resultatet: 
1. Lars Bo Johansen 2760 points 
2. Jesper Hassing 1875 points 
3. Flemming Lauridsen 1832 points 
 

Der var 16 tilmeldte piloter. 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
miljø: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT, sikkerhed, 
redaktion: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk 
 
 
Uddannelse: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist@privat.dk 
 
 
 
Projektarbejde, bredde: 
Lasse Brahe 
lassebrahe@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@wilmann.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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HG DM og nye elever.  
 

Der har lige været DM i Fladland, hvor en del elite piloter har været samlet. 
Det er jo også stedet hvor der bliver snakket om og handlet med drager og udstyr. 
Lidt i sjov blev der snakket om at det ikke var så let at få afsat sin drage, fordi der 
ikke var nogle elever til at købe dem.  Så hvis vi skal ”ha solgt vores udstyr”, for at få 
noget bedre, bliver vi nødt til at skaffe nogle flere elever, og få nogle flere elever gjort 
klar til at flyve bedre drager end skoledragen, så de kan overtage vores ”gamle” 
drager (og her menes ikke dem derhjemme) 
Det var ganske vist sagt i sjov, men det er ramme alvor. 
 

Jesper Hassing, Johnny Christiansen og Niels Ole Dalby fortalte om gamle dage hvor 
mobil telefonen ikke var opfundet. Når man var landet med sin drageflyver ude i 
landet, var man nødt til at gå ind hos den lokale bonde og låne telefonen, som førte til 
tilbud om mad og drikke og andre ubehagelige oplevelser. 
 

Dengang var der flere tusinde medlemmer af vores Union, og det væltede ind med 
elever.  
Sådan er det ikke mere, vi har næsten ingen tilgang til vores sport, der bliver næsten 
ikke uddannet nye elever! 
 

Hvad kan vi gøre? 
 

Noget af det vi kan gøre er at fortælle om vores sport hver gang der er lejlighed til det,  
motivere dem der er på vej ind i sporten til at deltage i de arrangementer der bliver 
afholdt, hvilket bringer mig frem til næste punkt, nemlig at gøre noget PR for nogle 
arrangementer til sommer. 
 

Lad dette være en opfordring til alle chefinstruktører og instruktører i klubberne rundt 
omkring i landet, om at opfordre alle til at komme til vores fantastiske sommerlejr på 
Venø, samt opfordre de elever der har trin tre om at komme på sommerens Termik 
kurus på Fasterholt, så de kan lære at flyve termik.......Lasse B 
 
HG VM for kvinder er lige afviklet. 
 

Det blev afviklet i Groveland, Florida. 
 

Vinderne blev. 
1st : Corinna Schwiegerhausen GER 
2nd : Kari Castle  USA 
3rd : Natalia Khamlova  RUS 
 

Resultatat for hold konkurrencen. 
1st: Germany 
2nd: USA 
3rd: Russia 
 
VM for fastvinger 
 

1st : Robert Reisinger AUT 
 
CIVL konkurrencer. 
 

Hang Gliding 
 

18.-27.05.06 : 10th FAI Women's World Hang Gliding Championship 
18.-27.05.06 : 16th FAI World Hang Gliding Class 2 Championship 
18.-27.05.06 : 3rd FAI World Hang Gliding Class 5 Championship 
16.-29.06.06 : 15th FAI European Hang Gliding Championship 
 

Paragliding 
 

01.-14.07.06 : 9th FAI European Paragliding Championship 
 

Microlights 
27.07.-05.08.06 : 9th FAI European Microlight Classic Classes Championship 
 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen@seas.dk 
 
 
Marcus Malmqvist 
Stolpegårdsvej 4, 2. th. 
2820 Gentofte 
Tlf. fastnet 39 75 18 33 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus@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@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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Flotte præmier til årets vindere. 
 

I 2006 har HG og PG eliteudvalgene i sammarbejde fået udformet nye pokaler til 
Danmarks mesterskaberne og ligatuneringerne. 
De ny pokaler er lavet i krystal glas og i 3D er der ingraveret enten paraglider eller 
Hangglider. Så deltag i årests HG og PG mesterskaber og ligatuneringer og vind en af 
de flotte pokaler. 
 
Se herunder hvor flotte de er. 
 
 
 
  

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt@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@worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
gingliders@get2net.dk 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen@seas.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) 
 


