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1000 medlemmer 
 

Som formand Rasmus Rohlff forklarede på repræsentantskabsmødet i foråret, så skal 
vi nå 1000 medlemmer for ikke at miste støtten fra DIF, hvilket udgør den absolut 
vigtigste økonomiske støtte til unionen, breddearbejdet og eliten. Uden støtten fra DIF 
ville have alvorlige konsekvenser og føre til helt andre kontingenter end vi kender i 
dag. For at tage status på udviklingen, så kan vi fortælle den 26. maj 2008 er vi 906 
medlemmer, hvilket stadig ikke er nok og målet er slet ikke nået endnu.  
Jeppe Krogh har udviklet / fornyet vor indmeldelsesblanket (den findes på 
hjemmesiden i Word og PDF-format). Blanketten printes ud i rigeligt antal og 
medbringes af alle aktive piloter på flyvestederne. 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/dokumenter/dokumenter.html 
Her kan interesserede så høre om hang- og paragliding, få blanketten, udfylde den med 
det samme og poste den på vej hjem fra flyveturen. Den sendes til sekretariatet, 
hvorefter vi indtaster medlemmet i medlemsdatabasen, hvor klubbernes 
administratorer kan se informationerne. På den måde får vi den kortest mulige vej fra 
”ja – jeg er interesseret” til at den pågældende bliver medlem. Indmeldelse i en klub 
bør ske inden der flyves med i tandemskærm eller drage. Medlemsskabet er så gyldigt 
indtil klubadministratoren vælger at udmelde vedkommende, på ganske normal vis. 
F.eks. kunne man forestille sig at medlemskabet gjaldt i seks måneder. 
 

Desuden nytter det ikke at vi indmelder medlemmerne i DHPU og klubberne, hvis 
ikke indrapporteringen til DIF finder sted. Desværre var dette igen et problem i flere 
klubber sidste år. Med det resultat at vi ikke have det rigtige medlemstal til DIF. 
Sekretariatat KAN IKKE indrapportere disse medlemstal til DIF uden underskrift fra 
klubbernes formænd/bestyrelse. 
 

Vi håber på den måde at få flere nye medlemmer og kommer langt over de 1000 som 
vi SKAL nå. 
Hvis der er spørgsmål til dette, kontakt venligst administrationen på 
sekretariat(a)dhpu.dk eller på telefon 46 14 15 01. 
 
Kære klubformænd og andre administratorer i klubberne. 
 

Jeg vil gerne bede jer om at indrapportere hvor mange medlemmer I mener, I har i 
jeres klubber. Det er nemlig muligt, at nogle klubber har flere medlemmer, end DIF 
regner med. Som I sikkert alle kan fornemme, er de 1000 medlemmer vores store 
hovedpine i år. Derfor den meget ihærdige informationskampagne. Skriv derfor en 
hurtig mail til dhpu(a)dhpu.dk med jeres formodede medlemstal.     

I samme mail til DHPU bedes I oplyse, hvad I tager for medlemskontingent pr år i 
jeres klub. Noter venligst om ratingkortprisen er inklusiv eller eksklusiv kontingentet. 
Jeg håber, der måske er nogle unionsmedlemmer, der gerne vil meldes ind i de 
billigste klubber, for at opnå et ekstra medlemskab til fordel for det samlede 
unionsmedlemstal.  
 

Her er et direkte link til klubportalen hos DIF, hvor ALLE jeres medlemmer SKAL 
registreres: 
http://www.infosport.dk/cgi-bin/Maconomy/MaconomyPortal.dif.DK/Framework/maconomyportal.msc 
Kontakt Anders og Birgit i KDA via sekretariat(a)dhpu.dk hvis I mangler login eller 
brugernummer til klubportalen. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
1000+ medlemmer 
Dette har højeste prioritet 
 
HG Fladland DM 
2008 blev fantastisk! 
 
Ligaen 2008 
Foråret har brat gode resultater 
 
FAI hæder 
CIVL har opdateret badge/pins 
 
Acro Nyt 
Der er nu et bruttolandshold 
 
 
 
 
 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: 
27  Juni 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
4 Juli 2008 

Paragliding Hanggliding 
Nr.052 –  03 Juni 2008 –  7. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Her er et link til min tidligere skrivelse ang. de 1000 medlemmer : 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2008/1000_medlemmer28_04_2008.doc 
Jeg har stadig ikke fået nogen tilbagemelding fra nogen klubber overhovedet, så 
derfor får I lige linket en gang til. 
 

Slutteligt vil jeg opfordre jer til at afvikle så mange tandemflyvninger for 
interesserede som muligt. Det er rigtig godt for udbredelsen af sporten. 
Jeg ser frem til at se jer alle på Samsø til DM og senere på Venølejren denne sommer. 
 

Med venlig hilsen, 
Jeppe Krogh 
Breddekonsulent & bestyrelsesmedlem i DHPU 
 
 
DM Hanggliding 2008 
 

Dansk Mester 2008 Lars Bo Johansen MDK 
2. Jesper Hassing XC Sjælland 
3. Johnny Christiansen XC Sjælland 
 

Et supergodt DM er slut. Der 
blev fløjet som aldrig før. 
Vi fik 7 heat ud af 7 mulige, 
med piloter i mål hver dag. 
Vi lagde godt ud med 10 
piloter i mål på en 61,5km 
trekant. Bedste tid 45.2km/t. 
Bedste dag var heat 2, hvor 7 
piloter nåede i mål på en 
101km opgave. Bedste tid 
43.4km/t. 
Heat 5 en 74km trekant igen 
med 7 piloter i mål. Bedste tid 
41.6km/t. 
 

Under konkurrencen skiftedes Lars Bo og Jesper med at ligge nr. 1 
Jesper var den pilot der fløj flest gange i mål (6) , men Lars Bo scorede gode point på 
hastigheden. 
 

73 flyvninger forlod Fasterholt. I alt blev der fløjet 3795km. 
 

Læs og se billeder fra DM på www.dhpu.dk blogs.  
 
 
LIGA turnering 2008. 
 

Det gode vejr har virkelig fået Liga turneringen godt i gang. 
 

Hangglider piloter har indsendt 113 flyvninger og i alt fløjet 6913km. 
Fastvinge piloter har indsendt 14 Flyvninger og i alt fløjet 721km 
Der er 18 flyvninger over 100km og næsten alle er på trekant opgaver. 
Allerede nu er der flere point på resultat listen end der normalt er ved slutningen af 
året. 
 

Se resultater på www.dhpu.dk. 
I resultat listerne kan der klikkes på den enkelte opgave og hele flyvningen ses på 
google map. 
 

Liga flyvninger giver point efter hvor krævende opgaven er at flyve. 
Fri distance giver 1 point / km 
Mål flyvninger giver 1,25 point / km 
Dogleg giver 1,5 point / km 
Ud og Hjem giver 2 point / km 

 
 
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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Trekant giver 2,25 point / km 
Så for at score flest mulige point, vælger piloterne den opgave der passer bedst til 
vejret. 
 

I ligaen er der ingen tabere, det at være på listen er et udtryk for aktivitet. 
Men mest af alt afspejler listen rigtig gode flyve oplevelser. 
 

 
 

 
 
Første FAI bronchemærke til dansk pilot. 
 

FAI’s bronchemærke er tildelt Rasmus Rohlff for en flyvning på 1 time og 4 minutter 
i sydamerika. Det skal her nævnes at der indtil nu kun er tildelt ét af FAI’s nye 
mærker (til Rasmus). Men vi håber at se mange flere mærker tildelt i år. Betingelser 
for opnåelse af FAI’s diplomer er ikke uopnåelige og ses her. Yderligere oplysninger 
fås hos sekretariatet eller direkte på FAI’s hjemmeside www.fai.org. 
 

Paraglider (Klasse 3) 
Bronze: 15 km eller 1 time varighed eller 500m højdevinding 
Sølv: 30 km og 3 timer varighed og 1000 m højdevinding 
Guld: 75 km og 5 timer varighed og 2000 m højdevinding 
Diamant: 125 km fri distance eller 125 km lukket bane eller 3000 m højdevinding (for 3 
separate diamant diplomer) 
 
 

Hang glider (flexwing - Klasse 1) 
Bronze: 15 km eller 1 time varighed eller 500m højdevinding 
Sølv: 50 km og 3 timer varighed og 1000 m højdevinding 
Guld: 100 km og 5 timer varighed og 2000 m højdevinding 
Diamant: 150 km fri distance eller 150 km lukket bane eller 3000 m højdevinding  
(for 3 separate diamant diplomer) 
 

Hang glider (Fast vinge - Klasse 2 og 5) 
Bronze: 15 km eller 1 time varighed eller 500m højdevinding 
Sølv: 60 km og 3 timer varighed og 1000 m højdevinding 
Guld: 125 km og 5 timer varighed og 2000 m højdevinding 
Diamant: 200 km fri distance eller 200 km lukket bane eller 3000 m højdevinding  
(for 3 separate diamant diplomer) 
 

 

 
 
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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Fodstartet svævefly (Klasse 4) 
Bronze: 30 km eller 1 time varighed eller 500m højdevinding 
Sølv: 60 km og 3 timer varighed og 1000 m højdevinding 
Guld: 150 km og 5 timer varighed og 2000 m højdevinding 
Diamant: 300 km fri distance eller 300 km lukket bane eller 3000 m højdevinding  
(for 3 separate diamant diplomer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rasmus, der nu har både bronze badge og pin. 
 
Acro Nyt 
Acroeliteudvalget har udtaget følgende til bruttolandsholdet.: Dennis Wolthers 
Sørensen - Essie Saadi - Michael Roland - Thomas Fasterholdt - Louise Thuren 
Jørgensen - Erik Maruszewski - Erik Johansen. 
 

Piloter på bruttolandsholdet 2008 træner mod at kunne repræsentere Danmark ved de 
nordiske konkurrencer i 2009. 
I år vil vi lave en talentudviklingstur til Ölüdeniz i Tyrkiet, hvor piloterne vil træne 
efter den målsætning, de har lavet i samarbejde med landstræneren. (Piloterne betaler 
selv størstedelen af turen.) Træningen vil være opdelt således:  
 

Dag 1 : Teori, sikkerhedsøvelser, træning af sikkerhedsøvelser (m. video), teori om 
pointsystemet og teori om visualisering. 
Dag 2 : Visualisering og video af dagens manøvre samt individuel træning af de 
manøvre, som piloterne har valgt hjemmefra (m. video)  
Dag 3 : Visualisering og video af dagens manøvre samt individuel træning af de 
manøvre, som piloterne har valgt hjemmefra. (m. video). Teori om sammensætning af 
program og overgange. 
Dag 4 : Visualisering af sammensat program og overgange, træning af program (m. 
video), gennemgang af dagens træning på video. 
Dag 5 : Visualisering af sammensat program og overgange, træning af program (m. 
video), gennemgang af dagens træning på video. 
Dag 6 : Konkurrence og gennemgang af konkurrencen på videoen. 
Dag 7 : Træning af rettelser fra konkurrencen og friflyvning. 
 

Hvis der skulle være nogen, der render rundt med en lille acropilot i maven, der endnu 
ikke står på listen, er du/I meget velkomne til at kontakte acroeliteudvalget for mere 
info vedr. optagelsesbetingelser. 

 
 
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) 
 


