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Sommervejret kommer på Sommerlejr i uge 28. 
 

TV2 Sommervejret kommer på Venølejren torsdag den 15. juli og deltager i en dags 
flyvning med morgenbriefing og en masse flyvning. Forhåbentlig vil dette hjælpe os 
med godt flyvevejr denne dag. Sommervejret ønsker at lave en personlig historie, hvor 
de kan følge en pilot, som skal noget specielt.   
Vi er derfor på udkig efter en deltager på Venø, som skal noget specielt med deres 
flyvning. Dette kan være den første flyvning, første gang i en 
spotlandningskonkurrence, lave en distancerekord på skrænt ved at flyve frem og 
tilbage osv. Bare det er egnet for en god sommerhistorie, så sætter kun fantasien og 
aerodynamikken grænserne i sommervejret.    
 

Kommer du på Venø og kunne du være denne specielle pilot, som vil lave lidt PR for 
vores elskede sport. Så send en mail på rohlff(a)sol.dk eller sms til +45 2255 8208 
med din specielle udfordring, som du ønsker at opnå på Sommerlejren torsdag den 15. 
juli.   
Desuden vil vi også gerne have nogle gode videoklip fra flyvning i løbet af uge. Så vi 
håber, der kommer en masse på Venø med gode videokameraer, så Sommervejret har 
en masse fede sekvenser til at klippe med.  
 

Vi ses på Venø (eller i Sommervejret),  
Venlig sommerhilsen Rasmus     
 
 
Nyt fra unionen:  
 

Forbedringer/udvikling. 
Vores tre chefer i unionen er i gang med at forbedre flyveforhold, uddannelse og 
sikkerheden. Ud over alt arbejdet i deres tre områder, planlægger vores chefer også at 
arrangerer et chef/instruktør/specialist møde, som vil formidle og optimerer alle de nye 
forbedringer i unionen.  
 

Konsulent stillingen. 
Unionen har modtager 3 interessante jobansøgninger på vores halvtids 
udviklingskonsulentstilling. Bestyrelsen har arrangeret job interview d.27. og 28. juni 
med de tre relevante ansøger. Vi håber selvfølgelig, at en af disse tre er den helt 
rigtige, men vil indkalde til en ny nyansøgningsrunde, hvis dette bliver nødvendig. 
 

Klubudvikling. 
Udviklingsprojektet med Paranaut er forløbet yderst tilfredsstillende til glæde for 
klubbens piloter, Paranaut og unionen. Klubben har udviklet sig på flere område og 
har haft stor glæde af støtten fra unionen.  
2 nye projekter er allerede i støbeskeen og vi håber derfor, at vi hurtigst mulig kan få 
gang i udviklingskonsulenten, så at ens projekter kan samles i større 
udviklingsprojekter med støtte fra DIF forskellige specielle udviklingspuljer.  
 

Administrationssystem. 
Det norske administrationssystem MELWIN er installeret i KDA, som er i gang med 
test af systemet. Vi håber derfor, at vi kan være klar med at tilbyde klubberne og 
piloterne et nyt it-system inden udgangen af i år, som kan lette administrationsarbejdet 
for både piloter, klubber og unionen. 
 

 

 
 

         Indhold:    
 
 

Venølejr 
Nu med sommervejr 
 

Unions nyt 
Stort og småt om det der sker 
 

25 år XC på Sjælland 
Klubben holder jubilæum 
 

Løkken – NO FLIGHT 
Lidt uddybende info. 
 

Stevns Klint 
Vandrefalke på vingerne. 
 
 
 

 
 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: 

29  August 2010 
Planlagt udsendelses dato: 

07 September 2010 
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Opdatering af ”Den blå”. 
Motoruddannelse og ændringer i resten af blåbog har desværre været mere 
kompliceret end forventet og trækker derfor ud. Der er derfor stadigvæk chance for at 
indsende ændringsforslag til SAFE/PARA PRO til dhpu@dhpu.dk.  
Desuden ønsker vi stadigvæk at anmode SLV om ændring af vores bestemmelser i 
forhold til højde, 8-km-regle og mulighed for namotrikes, der ikke høre under 
DULFU og passer til vores vinger. Evt. yderligere ønsker til ændring i BL 9.5 bede 
sende hurtigst mulige til dhpu(a)dhpu.dk. 
 

Bortfald af tilskud til broafgift for Sjællændere. 
Efter moden overvejelse er DHPU’s bestyrelse blevet enige om at afvikle ordningen 
der gav tilskud til broafgift ved kørsel til MDK i forbindelse med træning og 
konkurrencer. 
Begrundelsen er at bestyrelsen arbejder på at få al tilskud over i kontraktbaserede 
aftaler så det kan indarbejdes i principperne for brug af fordelingsnøglen for tilskud 
fra DIF. 
  

Bestyrelsen ønsker alle en flyvende sommerferie.   
 
 
25 års jubilæum for drageflyveklub på Sjælland. 
 

Det vil glæde XC-Sjælland at se piloter og videregående elever fra hele landet til et 3-
dages jubilæumsarrangement i dagene fredag d. 27. august til søndag d. 29. august på 
vores arealer nær Skjoldenæsholm – hel tæt ved Valsølille. 
 

 
 

Vi inviterer til sjov flyvning med udviklingsmuligheder og konkurrencer samt anden 
underholdning. Vi holder fælles indendørs middag lørdag aften i et stort lokale. Der 
kommer et udførligt program ud til alle lige efter sommerferien med tid, sted og 
flyvetilbud samt menu, kørselsanvisning og overnatningsmuligheder (primært 
camping i nærheden). 
Arrangementet forventes at starte om eftermiddagen fredag og slutte når termikken 
aftager søndag. Der vil blive en deltagerpris så vi deles en lidt om f.eks. maden. 
 

XC-Sjælland ønsker alle en god sommer med dejligt flyvevejr og fine ferier med 
familien, som også skal passes! 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, DIF, mm.: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Uddannelse, bredde: 
Birger Strandqvist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
Regler, IT, administration: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
Elite, PR, sikkerhed: 
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
Økonomi, motor: 
Allan Grynnerup 
bestyrelsen(a)dhpu.dk 
Tlf. 40 59 23 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på dette web-link: 
www.dhpu.dk/klubber 
 

 
 

DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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Opfølgning på No flight zone i Løkken. 
 

Jeg skal give et svar på PGNords bestyrelse vegne. 
 

Allerførst vil jeg sige, at jeg er helt enig i dine overvejelser angående flyveforbud. 
Vi skal ikke begrænse vores egne muligheder for, at dyrke vores sport, da det kan 
blive en skrue uden ende. Vi skal i stedet udvise hensyn og overholde gældende 
regler. 
 

Problemet er bare, at hvis vi ikke reagerer nu, er PGNords bestyrelse af den 
overbevisning, at det kan have alvorlige konsekvenser for vores sport i Løkken. 
Situationen er den, at der de sidste år har været nogle meget alvorlige uheld i det 
område som vi kalder "No flight zone". Uheld hvor udenlandske piloter blandt 
andet har ramt sommerhusene i området. Sidst her i pinsen, hvor en pilot ramte en 
sommerhusgrund, og kom alvorligt til skade. Det er klart at sådanne uheld skaber 
velbegrundet utryghed blandt sommerhusejerne og samtidigt stor modvilje mod 
paragliding. Konkret har det medført en klage til SLV. SLV tog klagen meget 
alvorligt og opfodrede DHPU til, at tage problemet op. I den forbindelse har 
PGNord udarbejdet en folder til paraturister som indeholder sikkerhedsanvisninger 
angående flyvning i Løkken, samt en opfodring til ikke, at flyve i "No flight 
Zonen" i en tidsbegrænset periode.  
 

PGNords bestyrelse er af den overbevisning, at der kun skal et meget lille antal 
alvorlige ulykker til i sommerhusområdet før det kunne have alvorlige 
konsekvenser for al flyvning i Løkken - dvs. hele skrænten. Jeg har aldrig fløjet i 
Nordsjælland så jeg ved ikke om stedet kan sammenlignes med Løkken. Fakta for 
Løkken er, at antallet af paraturister har været kraftigt stigende de sidste år (I 
pinsen talte jeg 40 skærme i luften). Det er desværre kendetegnet for mange af 
paraturisterne, at deres flyvekundskaber på skrænt er meget begrænsede. Dette er 
de realiteter vi er nødt til, at forholde os til i Løkken. Derfor har vi valgt, at opfodre 
til, at man ikke flyver i det pågældende område i en tidsbegrænset periode om 
sommeren. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er tale 
om en meget lille del af skrænten (ca. 300-400 meter ud af 10 km).  
 
 
 

Venlig hilsen 
Jens Hassing 
Bestyrelsesmedlem PGNord. 
 
 
 
Vandrefalke på Stevns klint. 
 

Vi har den 2 juli modtaget flg: 
 
Hej alle 
 

Hermed ophæves det frivillige flyveforbud omkring Mandehoved ved Stevns Klint. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har deltaget. 
Resultatet er blevet 4 unger (3 hun og 1 han). Dette er et meget flot resultat, som vi 
godt kan være stolte af. 
Vi håber på et positivt samarbejde i 2011, hvis vi igen er så heldige at 
Vandrefalken igen vil indfinde sig hos os. 
 

Mvh Steen Roed 
Natur og Vandløbsmedarbejder 
Stevns Kommune 
 

 
 
Flyvechef: 
 

Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 
7330 Brande 
Tlf. 20444458 

 
 
Uddannelseschef: 
 

Jens Voetmann 
 V. Heisesvej 9B 
3450 Allerød 
Tlf.: 29462242 
 

 
Sikkerhedschef: 
 

Nick Godfrey 
Dammen 1, Ore 
5400 Bogense 
Tlf. 64442645 

 
 
Breddeudvalg: 
 
Birger Strandqvist 
Rendebakken 16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20107060  
 
Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 
7330 Brande 
Ttlf. 20444458  
 
Louise Thuren Jørgensen 
Svendborggade 2, st. th. 
2100 København Ø, 
Tlf. 20147146 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

 


