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Husk at besøge Venø lejren igen i år ! 
 

Venø-lejren 5 – 12 juli 2008 er bare det 
en af de begivenheder du ikke må misse 
 – der sker så mange sjove ting ! 
 
Nyt fra Søren, vores webmaster. 
 

Videoer på dhpu.dk 
Langt om længe er vi klar med videoer på 
www.dhpu.dk. Den nye videosektion  
indeholder naturligvis film om både  
hanggliding og paragliding. Men vi har  
brug medlemmernes hjælp til at gøre  
videosamlingen rigtig god. 
Ligger du inde med videoer? Gerne fra  
Danmark og med danske piloter. Men en  
god udenlandsk film er naturligvis også 
velkommen. HG, PG, optræksflyvning,  
skræntflyvning, skoling osv. 
Kontakt webmasteren på  
webmaster(a)dhpu.dk 
 
Er jeres klub på dhpu.dk? 
Oversigten over klubber er muligvis ikke  
helt up-to-date. Medlemmerne opfordres  
til at undersøge, om deres klub står  
anført med de rigtige oplysninger på oversigten over klubber på www.dhpu.dk. 
Såfremt der er ændringer bedes I venligst skrive til webmaster(a)dhpu.dk .Nogle 
klubber er muligvis slet ikke anført på hjemmesiden overhovedet! 
 
Unionens forum på dhpu.dk 
Det nye forum har fået en nogenlunde tilfredsstillende start med mere end 70 tilmeldte 
brugere. Men vi har brug for endnu mere aktivitet. 
Medlemmerne opfordres til at gøre brug af forummet, hvor der kan skrives om alt 
vedrørende flyvning, stilles spørgsmål, vises foto & video og meget mere. Vær 
opmærksom på, at unionsbestyrelsen fremover betragter unionens forum på 
hjemmesiden som unionens officielle forum.   
Det vil sige, at det ikke kan forventes, at f.eks. bestyrelsen læser med på dk-glider. 
 
Nye tiltag på unionens forum 
1. Jobbørsen er en ny oversigt over påtrængende unionsopgaver, hvortil der mangler 
arbejdskraft. Husk at læse med i dette forum, hvor det som altid også er tilladt at 
debattere de aktuelle opgaver. 
 

2. Hjemmesider. Har jeres klub ingen hjemmeside og dermed intet forum? Det er nu 
muligt at få oprettet klubspecifikke fora på unionens forum. 
 

Nøjagtigt, som der nu er fora der hedder "Hanggliding", "Paragliding", "Jobbørs" mv. 
kan der også oprettes fora med titlerne "Klub 1", "Klub 2" osv. Grib chancen og få liv 
i snakken og debatterne ude i klubberne. 

 

 
 
         Indhold:    
 
Nyt på dhpu.dk 
Søren har videre udviklet 
 

Flyving på Toftum 
Start forbud fra privat grund 
 

S-Teori prøver 
Husk anstændig opførsel 
 

FotoPilot-Ny klub 
Specialklubben er etabeleret 
 

PG Skrænt DM 
Rapport fra arrangenmentet 
 

PG på Tenerife 
Invitation til at deltage 
 

HG landsholdsblog 
Følg landsholdets turne. 
 

Motor EM 2-10 August 
 

 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: 
23  August 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
01 September 2008 

Paragliding Hanggliding 
Nr.053  –   01 Juli 2008   –    7. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 

Essie styre for vildt – På venø.
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Privat grund på Toftum Bjerge ikke til startsted! 
 

Familien Møller som ejer en grund ved skrænten på Toftum Bjerge frabeder sig vores 
anvendelse af deres grund til start og landing af HG og PG.  
Familien har behandlet en henvendelse fra en HG-pilot om at få en formel tilladelse, 
men familien har efter moden overvejelse svaret venligt i et brev at de har besluttet at 
lave et totalt forbud. 
Vi fik dog oplyst at det specielt er udenlandske piloter der er til gene, men at familien 
ikke har overskud til at administrere hvem der er hvem. (De har jo fri!!)  
Der er tale om et attraktivt sted at starte, men vi beder om at alle respekterer dette 
velovervejede forbud fra familien. 
 

På DHPU’s vegne, Birger Strandqvist. 
 
Tilmelding til S-teori. 
 

Kære medlemmer, det har desværre vist sig, at flere af Jer, der tilmelder sig S-
teoriprøver rundt omkring i landet alligevel ikke dukker op til prøverne – det er meget 
uheldigt.  
Gør lærerne den tjeneste og deltag i prøverne, udeblivelse resulterer i spild af god 
frivillig indsats, hvilket unionen gerne vil opfordre til at vi undgår.   
Fremover kan det, i værste fald, blive aktuelt at opkræve prøvegebyr til S-teoriprøven 
inden prøven afholdes for at undgå dette. 
Venligst. Jeppe Krogh  - DHPUs bestyrelse 

 
FotoPilot 
 

Det er navnet på en helt ny flyveklub 
under DHPU. Den er oprettet på en 
stiftende generalforsamling d. 4/6 2008 i 
Tåstrup. 
Klubben er en landsdækkende klub for 
både piloter, elever og andre med 
interesse for vores sport, som samtidig er lidt mere end almindelig interesseret i 
fotografering og videooptagelser.  
 

Vi lægger ud med en sommerfoto-konkurrence og en efterårs-ditto. 
 

Der er pæne præmier til de første 3 placeringer i begge afdelinger. Der kommer en 
separat annonce om dette senere, som kan ses på den hjemme vi lige har oprettet. Den 
hedder www.fotopilot.dk . 
Formanden er Allan Grynnerup, kasserer Birger Strandqvist og sidste 
bestyrelsesmedlem er Mads Folmer. Klubben indtegner nye medlemmer hos Birger 
på tlf./sms: 2010 7060. 
Kontingentet er 100 kr. halvårligt og medlemskabet følger kalenderåret i to respektive 

dele (uden modregning). 
Så støt din kreative side ved at deltage i et udviklende 
fællesskab og støt din union med at gøre flere aktive 
inden for vores sport. 
Yderligere oplysninger om klubbens formål og 
aktiviteter kan ses på hjemmesiden. 
 

Med mange gode hilsener fra Birger Strandqvist. 
 

Ny luftfartsinspektør 
 

Statens Luftfartsvæsen har ansat Henrik Michelsen som ny luftfartsinspektør. Henrik 
Michelsen afløser Henrik Sandum. 
Den nye luftfartsinspektør er tidligere svæveflyver, flyver motorfly og kommer fra en 
stilling ved politiet. Henrik Michelsen er i gang med at planlægge besøg til 
flyvepladser og flyvesteder i den nærmeste fremtid, hvorfor vi med stor 
sandsynlighed kan forvente stikprøvekontrol af Pilot-ID og ratingkort. Men det er nok 
ikke et problem for DIG – du har allerede en gyldig rating? Til orientering – så er 
mange bøder ved overtrædelse af luftfartsloven over 5000 kr. 

 
 
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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Vinger over Samsø.

Den perfekte landing. 

Bombe eller klipfisk?

De glade vindere. 

Dm i Skrænt 2008 
 

Dm i skrænt blev i år holdt i weekenden den 30. maj – 1. juni på Samsø. 
Dm blev afholdt i strålende solskin, men med en vind der drillede lidt. Til trods for 
den til tider manglende vind, 
formåede vi at få gennemført 3 
heat og det lykkedes at få kåret en 
ny Danmarksmester i skrænt-
flyvning. 
For første gang nogensinde var der 
25 deltagende piloter, hvilket er 
kravet for at 
Danmarksmesterskabet kan blive 
anerkendt af DIF. 
Efter en lang dag på Issehoved, hvor vinden ikke hele tiden viste sig fra sin bedste 
side, kunne vi udnævne Lars Peter Funder fra PGnord som Danmarksmester 2008. 
Sølvet gik til Peter Louis Gade også fra PGnord, mens Dennis Wolthers Sørensen fra 
Paragliderklubben Cumulus fik bronze. Et stort tillykke til de 3 dygtige piloter. 
 

I forbindelse med DM var 
der en del 
pressemeddelelser i de 
lokale aviser, og der blev i 
samarbejde med TV2 
Østjylland optaget et 
indslag til guide.dk. 
Yderligere var der et fint 
indslag med den nykårede 
Danmarksmester på 
24Nordjyske.dk. 

 

Vi vil fra arrangørernes side gerne sende en stor tak til alle deltagende piloter for den 
store opbakning til arrangementet. 

Derudover vil vi også gerne takke vore sponsorer, 
uden dem ville præmier, podium og plakater have 
været helt anderledes. 
Også en stor tak til DHPU for deres støtte til 
Danmarksmesterskabet, uden dem ville der ikke 
have været noget DM. 
Arrangørerne vil også gerne takke alle de frivillige 
officials, der gjorde et kæmpe arbejde for at få hele 
weekenden til at hænge sammen. 
DM bliver afholdt igen i 2009, igen vil det være på 
Samsø, med residens 
på Sælvig-bugtens 
Camping. 
SÅ sæt allerede nu X 
i kalenderen i 
weekenden den  
5.-7. juni 2009. Vi 
glæder os til at se jer. 

 

 
Med venlig hilsen 
Jan ”Lønstrup” Nielsen og Jacob Carstensen 
 
Se også Jeppe Krogh’s Samsø video på 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/video/page34/page34.html 

 
 
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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Termik over Tenerife 
 

Når vinteren sætter ind over Danmark og manglen på sol og flyvning begynder at 
påvirke sindet i depressiv retning – så er det på tide at rette blikket mod sydlige 
himmelstrøg. 
Fra den 23. til den 30. November 2008 er der reserveret 15 pladser for danske piloter 
og ”ikke piloter” på Tenerife. 
 

 
 
Alt det praktiske med overnatning, transport, opsamling, guidning er lagt i hænderne 
på en meget erfaren gut på Ternerife – Mike, som driver firmaet Teneriffa Paragliding 
(se http://www.teneriffa-paragliding.com). 
Mike henter og bringer os til og fra lufthavnen og vi bor hos ham på et meget 
charmerende sted i en bjerglandsby. Mike har guidet paraglider piloter til flyvning i 
mere end 10 år på øen og har en god sans for at finde flyvebare steder på øen. 
Prisen for turen er en flybillet til Tenerife (i skrivende stund ca. 2400 kr – med 
Sterling fra København til Tenerife), 560 euro til Mike, som dækker alt undtagen 
frokost og aftensmad. 
På hjemmesiden http://www.paraglide.dk kan du finde billeder, video og tur-
beretninger fra tidligere ture til Tenerife under årene 2004, 2006, 2007 og 2008.  
Hvis du har lyst til at deltage på denne tur eller har spørgsmål til arrangementet, skal 
du kontakte Klaus Pedersen på mobil tlf. 20201611 eller email klaus(a)paraglide.dk  
Derefter skal du selv sørge for en flybillet til Tenerife.  
Vi ses på Tenerife … 
 
 
 
HG landsholdet. 
 

Holdet er på tour i Alperen, første stop var EM 
i Østrig. 
14 dage med halvskidt vejr og 3 gyldige heats 
blev det til. Bedste dansker blev Nils Ole på en 
samlet 30 plads. 
Næste stop er For-VM i Frankrig og her lover 
de bedre vejr!! 
 
Følg dem på en af dhpu.dk bloggene, som kan 
findes med dette link:  
http://www.dhpu.dk/nydhpu/blogs/blogs.html 
  
 
 

 
 
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) 
 



 
 
 
 
 
 

ADDRESS :  ALEJA KRAKOWSKA 110/114,  02 –  256  WARSZAWA 

 

TEL. sekretariat :        + 48. 22. 826 76 70 
FAX  sekretariat :        + 48. 22. 826 02 43 
FAX  sports dept :       + 48. 22. 826 58 84 
E – MAIL :                 biuro@aeroklubpolski.pl 
WWW :                     http://www.aeroklubpolski.pl    

 

AERO CLUB OF POLAND 
member of  

Fédération Aéronautique Internationale  

Dear Friends, 

This year Poland will be the host to the two FAI European Championships: 

the 5th FAI  European Paramotor Championships in Łomża and 

the 10th European Microlight Championships in Leszno. 

We are grateful that the Microlight Commission entrusted us with the difficult task of 

organizing these international events and we’ll do our best to make safe, fair and 

memorable contests. 

We have the great pleasure to invite all pilots, team members and accompanying persons 

wishing to take part in the events. 

All details, registration forms and regulations can be found on the competition websites: 

 

http://www.emc2008.pl/      http://www.epc2008.org/  

                                    
 

Should you have any questions, don’t hesitate to contact us at: mikroloty@o2.pl  

 

Sincerely yours, 

Microlight Commission of the Aero Club of Poland 

  




