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Nyt sekretariat. 
 

Sekretariatet er nu flyttet til KDA-huset, og er så småt ved at "komme til hægterne" 
efter flytningen og sommerferie etc. Niels Jensen har brugt fire hele lange arbejdsdage 
på at sortere og rydde op i unionens dokumenter, opsætte computersystem, installere 
software etc. således at sekretariatet kan fungere rigtigt. 
De første rating-kort er allerede udsendt fra det nye sekretariat og der arbejdes fortsat 
på at gøre denne proces så enkel som muligt. Bl.a. kigges der på maskiner som kan 
udskrive kortene på plastic, i lighed med kreditkort og lignende. Desværre er 
maskinerne kostbare i indkøb, men vi håber at kunne finde en økonomisk god løsning 
alligevel. Måske i samarbejde med KDA? 
Til alle medlemmer vil jeg gerne opfordre til at ringe til os på telefon 46141509, hvis 
der er noget som I mangler eller tager for lang tid. I de første uger efter overtagelsen 
kan ting måske tage længere tid end normalt, men vi håber på forståelse herfor - og 
arbejder fortsat på at løse alle opgaver så hurtigt som muligt. 
 

Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 10.00 - 15.00. Derudover træffes undertegnede 
på mobiltelefon 40560046 (hvis det er meget presserende). 
 

Med venlig hilsen 
Anders Madsen 
 
Opfordring til alle medlemmer! 
 

Bliv abonnent på "FLYV" ! 
 

Da det ikke er lykkedes at få en ny redaktør til Dragesport, vil jeg hermed opfordre jer 
til at abonnere på FLYV fra KDA. Som medlem af DHPU kan du få bladet 12 gange 
om året. Normal abonnementet er 475 kr. /år. DHPU’s bestyrelse vil på næste møde 
drøfte om det der kan gives et tilskud og hvor meget. 
DHPU er begyndt at sende det stof der skulle komme i Dragesport til FLYV. Der er 8 
sider til disposition i Flyv, hvis vi da kan samle så meget stof. Så send alt det I kan til 
DHPU´s redaktionsudvalg i form af billeder og artikler, på mail jens(a)paraglider.dk. 
Ud over at få dragestof med i FLYV arbejder vi kraftigt på at få FLYV moderniseret 
og gjort bredere, så det dækker et bredere flyvestof end det gør lige nu. Ligeledes 
arbejder vi på at layoutet bliver mere sprælsk og  
spændende. 
Vi diskuterede savnet af Dragesport meget på Venø-lejren. Da FLYV udkommer hver 
måned vil det opfylde behovet for tidsrelevant information, bedre end hvis vi selv 
udgav et blad fire gange om året. Der ud over får vi en helt masse andet interessant 
flyvestof i tilgift.  
Gå ind på KDA´s hjemmeside og abonner allerede i dag! 
 

Med venlig hilsen 
Formanden 
 
Aftale med sportskonsulent. 
 

DHPU har indgået en aftale med en sportskonsulent: Jan Nielsen, Toptime Jan Nielsen 
er tidligere sportskonsulent i DIF, og han var med til at lave den nye fordelingsnøgle. 
Aftalen med Jan går ud på at gennemføre de klubbesøg og klub-projekter som er en 
del af fordelingsnøglens parametre. 
Klubberne vil blive kontaktet af Jan eller en af Jan's konsulenter, med henblik på en 
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aftale om en gennemgang af klubbens aktiviteter, organisation og ledelse. Det er i vid 
udstrækning op til klubberne selv, hvilken hjælp og vejledning man ønsker via disse 
konsultationer. Det vil i høj grad være hjælp til selvhjælp. 
Der ud over vil Jan bistå med undervisning af KDA Sekretariatet i DIF- 
fordelingsnøglen, samt DHPU's bestyrelse i organiseringen af dokumentering af 
aktiviteter i forhold til fordelingsnøglen. 
 

Tag godt imod Jan, når han henvender sig! 
 
Liga rapportering. 
 

Ved planlægning og indsendelse af ligaopgaver skal der fremover bruges: 
• UTM 
• Datum WGS84  
• filformat bør være IGC. 

 

Programmer til at hente data fra GPS i IGC: 
Jeg kan anbefale Maxpunkte som er gratis. 
http://www.flugplatz-beilrode.de/maxpunkte/MaxPunkte48.zip 
Der kan selvfølgelig også bruges CompeGPS samt andre programmer. 
 

Sammen med indsendte filer må i gerne skrive en tekst som indeholder: 
• Dato for flyvning. 
• HG / PG 
• Opgavetype. 
• Pilotnavn. 
• Nåede vendepunkter. 
• Det koordinat i vil have point efter ( bedst opnåede) 

 

Ved planlægningen af opgaven husk at minimums ben er på 5 km, se alle liga reglerne 
på: http://dhpu.dk/dhpu/dhpu_ligaregler_2005.asp  
 

Her er et eksempel på en planlagt opgave. 
 

27-07-2006 Stor Ud og hjem - Planlagt 
FDC 505900 6206450 
Studsgård kirke 493331 6216068 
Thyregod kirke 516170 6195850 
FDC 505900 6206450 
KM 61 Point137,3 
Pilot: Jens Henrik Badsberg 
 

Der kan sendes e-mail fra de fleste mobiltelefoner med sms. 
Alle der har et abonnement, hvor der kan sendes SMS, kan også sende e-mail. 
Fremgangsmåden er på de fleste punkter ens, uanset hvilken telefon det drejer sig om.   
Gå ind i telefonens "send besked"-menu. Skrev e-mailadresse. Lav mellemrum. Skriv 
besked! 
 

E-mail centralnummer: 
• Mobilix: 999 (i dag Telia) 
• SONOFON: 40 900 093 
• Tele Danmark Mobil: 200 
• Telia: 1010 
• Telefona : 200 

 

Jeg har testet fra en TDC mobil. Måtte slå automatisk stavekontrol fra for at kunne 
skrive en mailadresse. 
 

Hilsen  
Flemming L 
 
 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
miljø: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen(a)sebbersund.dk 
 
PG elite, IT, sikkerhed, 
redaktion: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens(a)paraglider.dk 
 
Uddannelse: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
 
Projektarbejde, bredde: 
Lasse Brahe 
Lassebrahe(a)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(a)wilmann.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 
Det er for at undgå spam 
mails at snabel a’et er 
erstattet med (a) i alle mail 
adresser i nyhedsbrevene.. 
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Flyvning fra Strandbjerggaard, Sjælland ! 
 

Selvom kontrakten med Skov- og Naturstyrelsen endnu ikke er underskrevet, og 
området endnu ikke er ryddet for krat og planeret, har vi fået lov til at tage forskud på 
glæderne, idet Skovfoged Søren Agerlund har givet tilladelse til at benytte området 
allerede nu. Der må flyver og skoles på Strandbjerggaard området.! 
 

Søren Agerlund oplyser desuden at istandsættelsen af området forventes igangsat 
snarest. 
 

For eftertiden er det vigtigt, at vi holder os væk fra Heatherhill, dvs. starter, 
landinger og ophold med udstyr. 
 
Ny optræksplads i det nordlige Jylland. 
DHPU's fjerde optræksplads i Danmark er nu taget i brug. PG-Nord og Dragen  
Nordjylland har i samarbejde fået etableret in optræksbane i Skivum, mellem  
Nibe og Års. 
Banen ligger øst-vest og er 1000 m lang. Den ligger 8,2 km fra  
Års flyveplads og er derfor begrænset af den zone som BL'eren foreskriver. 
Vi har imidlertid fået en dispensation for zonen i en cylinder på 2 km omkring  
Skivum. 
Optræk foretages med spil, og med stående start. Spillet er et KOCK  
spil med to tromler monteret med 3,2 mm dynema liner. 
Der er i den seneste tid foretaget ca. 100 optræk af paraglidere og hangglidere. Det ser 
lovende ud med termik og det bliver spændende at efterprøve det. 

Foto: Morten Olsen 
DHPU har dermed nået sin målsætning med fire optrækspladser i Danmark. 
Tillykke til PG-Nord og Dragen Nordjylland. 
 
HG EM 2006 
 

15th FAI European Hang Gliding Championship 
Date:  16.06 - 29.06.2006 
Location: Kvarner-Istra (Croatia) 
 

Final Results : 
 

Individual 
1st : Michael Friesenbichler AUT (Startede med at flyve for 5 år siden!) 
2nd : Oleg Bondarchuk  UKR 
3rd : Primoz Gricar  SVN 
 

Team 
1st: Austria 
2nd: France 
3rd: UK 
Bedste dansker blev Lars Bo på en 24 plads. 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen(a)seas.dk 
 
Marcus Malmqvist 
Stolpegårdsvej 4, 2. th. 
2820 Gentofte 
Tlf. fastnet 39 75 18 33 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus(a)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(a)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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I konkurrencens sidste heat blev Lars bo ellers nummer 2, men pga. en protest fra det 
Britiske hold, blev heatet ikke gældende. Ellers ville både Lars Bo og holdet være 
avanceret i den samlede stilling.  
Det danske HG landshold ved Europamesterskaberne 2006. 

 Foto: Niels Jørgen A 
Lars Bo Johansen, Flemmnig Lauridsen, Nils Ole Dalby, Mikkel Wilmann (Teamleader) 

Boklint. 
 

Termik I 2006. 
 

Der har igen i år været afholdt Termik 1 kursus på Fasterholt, i uge 29 2006. 
Der var 11 tilmeldte til termik kurset, 6 hangglidere og 5 paraglidere. Desværre var 2 af 
de tilmeldte nødt til at melde afbud pga. sygdom, så vi var 5 hangglidere og 4 
paraglidere tilbage.  
Ærgerligt for dem der var nødt til at melde fra, for det har været et fantastisk godt 
kursus, med alle de ingredienser, der skal til for at gøre det godt. Vejret var fantastisk 
det meste af ugen, med masser af sol til at lave termikken. Det blæste ind i mellem lidt 
for meget til at det kunne lade sig gøre at lave optræk med paragliderne, men ellers viste 
vejret sig fra sin bedste side. 
 

Kenneth Bakholm var HG instruktør og Essie sadi var PG instruktør. De gjorde det 
begge rigtig godt, så alle fik så meget ud af kurset som muligt. 
 

Tirsdag kom Lars Bo forbi og fløj en tandem termik tur, i den nye Laminar tandem 
drage, sammen med Holger. Om aftenen holdt Lars Bo et meget inspirerende foredrag 
om termikflyvning, men lige så meget om alt det der skal til for at en flyvning bliver 
vellykket. Lige fra at huske at få vand med, over den rigtige påklædning til fiduser til 
hvad du skal kigge efter i landskabet og skyerne for at finde termikken. 
 

Onsdag kom Louise Crandal forbi og fløj sammen med os hele dagen og holdt foredrag 
om aftenen. Hun fortalte bl.a. om sine oplevelser med at flyve med ørne og andre fugle. 
Hendes filosofi var at flyve så meget som muligt, jo mere du får fløjet jo bedre bliver du 
til det. Jeg tror at det var et venligt vink med en vognstang til dem der stod på jorden, 
mens andre fløj…. på en helt fantastisk dag, med masser af sol, på en helt klar og blå 
himmel uden en eneste sky at pejle efter. Det var meget inspirerende at lytte til, så tak 
for det Louise. Jeg håber at vi ser dig igen næste år. 
 

Under evalueringen blev der givet udtryk for at reklamere for kurset lidt tidligere så 
man kan nå at planlægge, men også studere det materiale der bliver sendt ud. Det er 
hermed gjort... 
 

Husk Termik 1 kursus næste år i uge 29. Få en uforglemmelig oplevelse samtidig med 
at du lærer rigtig meget om at flyve. 
 

VI SES TIL NÆSTE ÅR. 
 

Mange Flyvehilsner  
Lasse Brahe. 

 
 
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  
E-mail:  
 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
gingliders(a)get2net.dk 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
roland.hansen(a)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) 
 
 
 


