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Medlemsregistrering. 
 
Alle formænd eller kasserer skulle have modtaget en blanket fra DIF til registrering af 
medlemmer med et brugernavn / klubnummer og et password til at logge på 
www.klubportalen.dk  
Skulle nogen have forlagt dette skema så henvend jer til Birthe eller Formanden Niels 
Jensen  der også har jeres koder.  
Det er meget vigtigt at I registrere nu !!!!!!! 
 
 
 
Instruktør seminaret. 
 
Der er Instruktørseminar på Fasterholt lørdag/søndag 30 – 31 oktober. 
Hvis du er trin 4 og bliver indstillet af din chefinstruktør kan du deltage! 
Der er også lidt fornyelse i dette instruktører seminar, med lidt praktisk instruktion. 
Vi håber det bliver flyvevejr, så tag jeres udstyr med. 
Vores nye Flyverchef  Preben Bjørkman, vil være praktisk instruktør for PG og 
Kenneth Bakholm vil stå for det samme for HG. 
Vi vil gennemgå de mange nye trin 3 spørgsmål og få dem debattere. Den Blåbog vil 
også blive flittigt brugt. 
 

Husk at du skal deltage mindst hvert tredje år i dette seminar, for at beholde din 
instruktør status. 
 

Sidste tilmeldings frist er 14-10-2004 til DHPU sekretariatet. 
 
 
 
Opfordring fra Formanden! 
 
Jeg vil stærkt anbefale jer at melde jer til dk-glider maillisten. Den har fungeret rigtig 
godt i lang tid, og der er nogle gode debatter for tiden, om mange vigtige ting for vores 
unions fremtid. 
Jo flere der deltager, jo bedre. 
 
Hvis nogen af jer har lyst og energi til at udføre forskellige opgaver for unionen, så tøv 
endelig ikke med at henvende jer til mig, eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
I er også altid velkommen til at ringe eller skrive til mig hvis der er noget I vil vide 
mere om. 
 
Jeg har for øvrigt fået ny adresse. 
 
Formand for DHPU 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
E-mail:  Niels.Jensen@sebbersund.dk 
 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Medlemsregistrering 
Få det gjort nu!  
 
Instruktør seminar 
Tilmelding mm. 
 

Opråb fra formanden 
Debat og hjælp i DHPU 
 
Hjælpere i 2005 
HG eliten søger. 
 
Kyndeløse 
Der er kommet nye ejere 
 
Bestyrelsesmødet 
Hovedpunkter fra sept. 
 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Drageflyver Union 
v/ Birthe Mikkelsen 
Haulundvej 9 
Postboks 9 
6870 Ølgod. 
Tlf.nr. 75 24 51 10 
Tlf. tid: mandag og 
torsdag kl. 15 – 18 
Fax.nr. 75 24 66 10 
E-mail: ddu@image.dk 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 Oktober 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 November 2004 
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Officials og chauffører til HG sæson 2005 
 
Selvom der endnu er et par måneder tilbage af 2004, så skal vi allerede nu til at 
planlægge næste sæson! 
Der er brug for mange hjælpende hænder til at afvikle aktiviteterne for næste år. 
Det drejer sig om stævneledere, starthjælpere, chauffører til optræksbiler og 
hjemhentning. Så tænk over, om der er noget, der kunne friste dig. Hvis du har 
spørgsmål, så kontakt gerne Lars Bo eller Niels Jørgen. 
Alle arrangementer skal koordineres med DHPU’s øvrige arrangementer, men indtil 
videre ser kalenderen således ud. 
 

Kalender for eliteaktiviteter i 2005 

Dato Aktivitet Officials 
Træningstur til Piedrahita, Spanien 10.-21. 

marts Landshold og talenter 

1 ophenter 

Bjerg DM Mt. Cucco, Italien?? 1 stævneleder/koordinator Pinsen? 

Fri tilmelding 1 ophenter 
British Open Juni 
Åben Cat 2 konkurrence 

1 ophenter 

For-EM Opatia, Kroatien Juni 

Landshold 

1 ophenter (gerne den samme 
som fra British Open) 

Fladlands DM på Fasterholt. 1 stævneleder August 

Første 22 på ligaen 3-4 officials 
 
 
 
Kyndeløse har fået ny ejer 
 

...men vores flyvested er bevaret. Den nye ejer er en god ven af den tidligere ejer. 
Der er kommet ny ejer af vores velkendte skrænt ved Kyndeløse. Den nye ejer har 
overtaget gården den 1. oktober 2004. 
Den nye ejer er blevet lovet, at vi luftfotograferer gården og området. Vi skal derfor 
finde en person, som er i stand til at tage billeder fra en paramotorflyver elle r trike. 
Meld meget gerne tilbage om dette til Jens Christian Lisberg på tlf. 26 24 53 39. 
DHPU sponsorerer billederne. 
Husk at de nye ejere også vil sætte pris på at vi kører stille og roligt igennem 
gårdspladsen. 
 
 
 
Kort referat fra bestyrelsesmødet i sept. 
 

Det sidste bestyrelsesmøde i år er nu blevet holdt. Der blev diskuteret mange 
spændende ting og vedtaget en række tiltag. Her er nogle af emnerne. 
 

Flyvechef. 
Preben Bjørkman er udnævnt til Flyverchef: Øverste myndighed for Chefinstruktører 
og instruktører. Preben Bjørkman er pt. formand for Cumulus Paragliding Club. 
velkommen til Preben ! 
 

Fasterholt. 
Bestyrelsen havde et meget konstruktivt møde med MDK, om driften af RCF 
(Regional Center Fasterholt), hvor der blev enighed om at Flemming Lauridsen, 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, PR: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 
PG elite, IT/Web: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk 
 
 
 
HG elite, Redaktion, Motor
Henry Stripp 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.stripp@oncable.dk 
 
 
 
Sikkerhed:  
Michael Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 4117 3069 
m.roland.h@get2net.dk 
 
 
 
Uddannelse, Bredde, Miljø 
Jens Christian Lisberg 
Brandholmsallé 55 
2610 Rødovre 
Tlf: 36 70 95 08 
Mobil 29 92 03 39 
jclisberg@Paragliding.dk 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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Birthe og Niels Jensen iværksætter og følger op på en række besparelsesforslag 
fremsat af Flemming. 
 

Eliten. 
Eliteudvalgene afrapporterede om årets aktiviteter. De har gjort et fremragende stykke 
arbejde, og jeg håber at de der har haft glæde af deres arbejde vil huske at påskønne 
det ! 
 

Hjemmesiden mm. 
IT-udvalget havde inviteret Gunnar Daugaard til at præsentere hans system til styre 
hjemmesidens indhold bl.a. on-line registrering af medlemmer i de enkelte klubber. 
Gunnar stiller sit system og arbejdskraft til rådighed for unionen. Hvilket vi er dybt 
taknemlige for. 
 

Venølejren. 
På bestyrelsesmødet søndag diskuterede vi Venølejren og instruktørernes godtgørelser 
for transport. Vi overvejede at refundere instruktørernes kørsel via overskuddet fra 
lejren og instruktørpuljen; men konceptet / budgettet som blev vedtaget på rep-mødet 
gør ikke dette muligt. 
 

Budget / regnskab. 
Birthe gennemgik unionens regnskab. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget at 
bemærke der. Kun at vi må bede folk om at indsende evt. bilag hurtigst muligt, da vi 
kan se at der er nogle medlemmer der har store beløb til gode. 
 

Heatherhill og Strandbjerggård. 
Dorthe O. Andersen DIF meddeler at SN (Skov og Naturstyrelsen) er indstillet på at 
indgå en kontrakt med os på lignende vilkår som den på Møns klint.  Gældende for 
både Heatherhill og Strandbjerggård. Der er dog flere uafklarede spørgsmål der skal 
klares først. 
 

Angående helikopter-problemerne. 
SLV har svaret, at de vil tage kontakt til Flyvevåbnets repræsentant i huset og 
forelægge ham sagerne. SLV har ingen myndighed over for Flyvevåbnet.  
Flyvevåbnet må i princippet flyve som de vil, så SLV’s råd er: Land hvis du ser en 
helikopter nærme sig! 
 

Vedr. BL 9,5 
SLV meddeler, at der ved en beklagelig fejl i forretningsgangen, er sket det at 
BL’eren ikke har været forbi deres tekniske udvalg. Derfor er den til udtalelse der og 
de har haft nogle indvendinger mht. vægtgrænser og motorstørrelser for fodstartet 
motoriseret HG/PG. 
Referatet kommer på hjemmesiden om kort tid ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PG elite udvalget: 
 
 
Henrik Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 3956 3228 
Henrik.Roland.Hansen@seas.dk 
 
 
 
Nick Godfrey 
Dammen 1 
5400 Bogense 
Tlf. 64 44 26 45 
dammen@post.tele.dk 
 
 
HG elite udvalget: 
 
Niels Jørgen Askirk 
Enøvænget 4 
4060 Kirke Saaby 
Tlf. 46 49 97 77 
njaskirk@privat.dk 
 
 
Lars Bo Johansen 
Voldbjergvej 12, Hee   
6950 Ringkøbing 
Tlf. 21 49 72 82 
 
 
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 

Artikler til Dragesport sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 2128 3079 
dds@jolic.dk 
 
Deadline for stof til næste Dragesport: 
06 November 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 December 2004 


