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Lars Bo vandt France Open

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indberetning til DIF.  
 
 

Der har været nogle forespørgsler om indberetning af medlemstal til Danmarks Idræts 
Forbund. 
 

Der er endnu IKKE udsendt skemaer til indberetningen. Disse udsendes i slutningen af 
august direkte til alle klubber fra DIF, sammen med brugernavn og login til DIF-
systemet. 
 

Indberetningen SKAL være foretaget senest den 15. september for at kunne tælle 
med i medlemstallene hos DIF.  
 

Vi har i DHPU-systemet nu registreret 1.006 medlemmer (HURRA), men hvis ikke 
ALLE klubber indberetter ALLE medlemstal til tiden, så er vi stadig i DIF's 
registrering under 1.000 medlemmer, som er den magiske grænse for fortsat at få støtte 
på samme måde fra DIF fremover. 
 

De nye klubber: FOTOPILOT, Vinger over Venø samt Maximus Paraglider 
Sportsklub vil ligeledes modtage indrapporteringsmateriale fra DIF. Enten er 
klubberne enten allerede registreret i DIF eller på vej til at blive det.  
 

Fra sekretariatets side håber vi på at alle klubber vil sørge for den korrekte 
indberetning til tiden. 
Desværre ser vi stadig klubber som vi har svært ved at få oplysninger fra. Det kan 
være at kontaktperson eller administrator ikke læser e-mail, eller ikke længere 
interesserer sig for klubben. 
Disse klubber bedes sørge for at de anførte kontaktpersoner og administratorer er de 
korrekte og kan kontaktes på de anførte e-mail adresser. 
 

Med venlig hilsen - Anders Madsen 
 
HG kort nyt 
 

DM på Fasterholt 
Blev afholdt under historiske gode vejrbetingelse med intet mindre end 7 heats bla en 
trekants flyvning over 100 km med 6 piloter i mål.  
Vinderen blev Lars Bo Johansen, 2 Jesper Hassing og på 3'die pladsen Johnny 
Christiansen. 
 

HG EM 
Var plaget af alt for ustabilt vejr med tordenbyger 
som dagens ret. Samlet blev det kun til tre heats og 
Danskerne placerede sig som no 30 (Nils Ole), 42 
(Flemming), 61 (Jesper) og 77 (Johnny). Elio Cataldi 
(Italien) blev Europamester i åben og Corinna 
Schwiegerhausen (Deu) hos kvinderne. 
 

For VM 
Lå som en umiddelbar forlængelse af EM og mange 
piloter kørte direkte fra Greifenburg til Laragne. Det 
gjorde det dårlige vejr desværre også. Det lykkedes 
dog at få fire heat's i hus (tre dage aflyst i luften pga 
torden). Konkurrencen blev vundet af Scott Barret fra 
Australien der aldrig havde fløjet i Laragne (!) - 
imponerende. Danskerne blev no 37 (Jesper), 38 (Nils Ole) og 100 (Johnny).  
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Jesper H. kæmpede sig til 3 pladsen.

En af de dage hvor hele teamet var i luften på en gang.

France Open 
Blev i år afholdt i St. Andre og blev vundet af Lars Bo Johansen der som eneste 
dansker havde taget turen ned. Stort tillykke med det flotte resultat. 
 

 
British Open/Bjerg DM. 
Blev afholdt i Laragne med deltagelse af bla 
5 danskere: Jesper, Ulrich, Niels Jørgen, Jens 
Henrik og Kristoffer. Efter en dårlig start i 
det første heat, kæmpede Jesper Hassing sig 
op gennem resultat listen. Ved at vinde de 2 
sidste af ialt 4 heat, lykkedes det ham at 
blive nr 3 i konkurencen. (nr 1 Gerolf 
Heinrich nr 2 Grant Crossingham). Godt gået 
af Jesper. 

 
 
Paragliding EM Serbien 2008 
 
 

Efter at pg landsholdet har været på tur i unionens trøjer for at vise flaget ved EM i 
Serbien, er det passende med en kort rapport: 
 

Vi var fire piloter tilmeldt, Marcus Malmqvist, Morten Olesen, Mads Syndergaard og 
flyvende teamleader 
Mads Crandal. 
Det er således én gang 
for alle slået fast at et 
fornavn der begynder 
med M er en 
forudsætning for at 
kvalificere sig til 
landsholdet ☺. 
 

EM i Serbien var, såvidt 
vi har forstået, ikke 
noget favoritvalg for 
CIVL – der var bare 
ikke andre ”bids”, så 
derfor fik Albatros 
Klubben i Nis/Serbien positivt svar på deres bid. 
 

Det er en stor og kompleks opgave at arrangere et EM, og det skulle hurtigt vise sig at 
disse mennesker ikke var opgaven voksen. I sidste øjeblik havde de hyret Xavier 
Murillo til at være stedfortrædende Meet Director, og han prøvede vel efter bedste 
evne at knytte de løse ender sammen uden dog at ville tage det fulde ansvar som 
überchef, så der var flere løse end faste ender. 
 

For os piloter var det mest frustrerende at vi mistede flere potentielt gode flyvedage 
bare på grund af fodslæberi – vi kom helt enkelt for sent i gang hver dag, og vinden 
nåede at vende og komme bagfra på starten inden der var sat en task og vi var sendt 
afsted. Det gav til gengæld en del moslen op og ned mellem en lille nordstart og den 
gode sydstart, således at vi, de dage vi dog kom afsted fra nordstarten til slut, ofte kun 
havde få timers dagslys til rådighed. 
 

Konkurrencens første dag endte særdeles frustrerende for hele det danske team – 
ingen i mål, ingen i nærheden. Derefter skal der en helt særlig indsats til for at komme 
med i spillet igen, en indsats som Mads S forsøgte at levere ved at vinde task 2. 
Desværre var det også for ham slut med den rette kombination af held og talent de 
næste to dage, og først på den 5. og sidste task var han igen med i front. Denne sidste 
dag var i øvrigt den sjoveste/mest ”ræsede” dag af dem alle – kort task i stærke 
forhold i nærområdet over Niska Banja og endelig med mål tilbage ved HQ, og tre ud 
af fire danskere var da også i mål på denne dag. 

 
 
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 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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Det samlede resultat var beskæmmende dårligt både på det individuelle plan og på 
teamfronten. Mads S på en samlet 65. plads, Marcus på 79., Morten O på 119. og 
Mads C på 128. 
 

I bakspejlet tror jeg nok vi kan blive enige om at vi ville have haft godt af et par 
træningsdage i området, enten i forbindelse med Pre-EM eller bare op til selve 
konkurrencen. Forholdene var helt enkelt svære at læse, sikkert på grund af den til 
dels kraftige nordenvind der gjorde hele den bjergkæde som vi fløj på til lidt af et 
lotteri.  
 

Vi vil i den forbindelse gerne udtrykke vores respekt overfor vinderen Gergory 
Blondeau fra Frankrig, og vinderen af kvindeklassen Ewa Cieslewicz fra Polen (flyver 
for Tyskland) – de fortjente begge sejren med deres kølige overblik, og Greg 
formåede tilmed at holde ild i dansegulvet de gange der var fest. 
 

En mere udførlig beretning, med daglige reportager, kan læses på 
www.syndergaard.dk/pg_eliten 
 

På vegne af PG Eliteudvalget -  Mads S 
 
 
FAQ og Info om DHPU.DK 
 
 

Hvem kan vejlede i brugen af hjemmesiden? 
 

Der rettes mange forespørgsler til webmasteren. Forespørgsler, som han desværre 
ikke altid er i stand til at svare på. Det skyldes, at hjemmesiden består af mange del-
elementer, som flere forskellige medlemmer har bidraget med. Har du brug for hjælp i 
forbindelse med besøg på unionens hjemmeside kan du kontakte følgende personer: 
 

Hjemmeside og forum: Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1., 7500 Holstebro, tlf.: 3210-5362 / 5192-3158  
Ligaopgaver: Flemming Lauridsen 
Neksøvej 17, 7430 Ikast, tlf.: 9715-6502 / 4081-6502  
Flyvesteder: Gunnar Daugaard 
Branderup Bygade 14B, 6535 Branderup J, tlf.: 2752-6229  
Kramboden: Birger Moslund Ulbrink 
Munkevej 12, 3500 Værløse, tlf.: 4448-0733  
Medlemskartoteket: Support ydes som udgangspunkt af sekretariatet.  
Medlemskartoteket er udviklet af: Gunnar Daugaard 
Branderup Bygade 14B, 6535 Branderup J, tlf.: 2752-6229 
 

Ovenstående liste findes ligeledes på hjemmesiden under fanebladet “organisation”. 
 
Dokumentation af unionens forskellige IT-systemer 
 
 

Vores webmaster har udfærdiget en 13-siders “IT-dokumentation” , der fortæller 
hvem der har udviklet alle de forskellige dele af unionens IT-systemer såsom 
medlemskartoteket, hjemmesiden og meget mere. Det fremgår ligeledes, hvordan 
tingene  rent teknisk er lavet. Der er desværre nogle gange mangel på information om 
det gode arbejde, der bliver udført af frivillige kræfter I unionen. Det medfører 
desværre, at nye personer, der skal overtage andres arbejde oftest må se sig starte på 
bar bund. Det skulle denne “IT-dokumentation” gerne gøre op med når det gælder 
IT/Internet. Vejledningen findes på hjemmesiden under “dokumenter” -> 
“vejledninger”. 
 
Statistik. 
 

Nu har den nye udgave af hjemmesiden fungeret i godt et halvt år. For de nysgerrige 
følger her lidt statistik over de besøgende: 
 
 

Statistik over antallet af besøgende på hjemmesiden 
 

Antal besøgende pr. dag i første halvår af 2007: Mellem 50 - 70 
Antal besøgende pr. dag i første halvår af 2008: Mellem 100 - 140 

 
 
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 



 

 
DHPU Nyhedsbrev september måned 2008 

4 sider 

 
 

De mest besøgte dele af hjemmesiden (udover startsiden) 
 

1. Flyvesteder 
2. Klubber 
3. Medlemskartoteket 
4. Kramboden 
5. Bliv pilot 
6. …andre dele af hjemmesiden 
 
Hvilke søgeord har folk brugt på f.eks. Google for at finde hjemmesiden? 
 

1. paragliding 
2. dhpu 
3. hanggliding 
4. paraglider 
5. dansk 
 
Besøgenes varighed 
 

1. 58% af besøgene:  0 til 30 sekunder. 
2. 11% af besøgene:  30 sekunder til 2 minutter 
3. 9% af besøgene:  5 minutter til 15 minutter 
4. 8% af besøgene:  2 minutter til 5 minutter 
5. 5% af besøgene: 5 minutter til 15 minutter 
6. andet 
 
Vidste du at du også kan finde referatet fra rep-mødet på hjemmesiden? 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2008/repraesentantskabsmoede2008.pdf 
 
 
Plakatsøjlen 
 

Det lang tid siden nogen sidst har benyttet sig af denne service, men det er stadigt 
muligt at sætte sit flyve grej tilsalg her når der er ledigplads. 
 
HG sælges: 
La Mouette Topless vingen er i pæn stand. 
Kr. 5000,- eller evt. bedste bud. 
Niels Jørgen 2879 2058 
 
 

 
 
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) 
 

HG Bjerg DM: Udsigt fra Mt. Chabre til Mt. Ventoux. ”Det skallede bjerg”  


