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Ny Redaktør søges!! 
 

Vores mangeårige redaktør af Dragesport har valgt at stoppe ved årets udgang. Derfor 
søger vi hans afløser. 
Opgaven består i at samle redaktionelt stof, og layoute "Dragesport" som jo kun 
udgives i PDF-format på nettet; men som redigeres og layoutes som et almindeligt 
blad. Har du lyst og tid til at løse denne opgave til glæde for unionens medlemmer, så 
kontakt sekretariatet eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Jo før jo bedre! 
Du kan forvente et vederlag for arbejdet, hvor meget og hvordan du bliver betalt, kan 
forhandles hvis du søger jobbet. ”Lønnen” afhænger at indsatsen. 
Måske går der også et par ”journalister” rundt blandt os. Hvis du skulle have lyst til at 
blive en fast skribent til vores medier, (Dragesport, Web og Nyhedsbrev) må du meget 
gerne kontakte bestyrelsen. 
Med venlig hilsen 
DHPU's bestyrelse 
 
Instruktør seminar. 
 

Der er Instruktørseminar lørdag d. 5. november kl. 10-17.  
Det er planlagt til at finde sted i KDA huset på Roskilde Lufthavn, men herom senere, 
tillige med program for seminaret. 
 

Hjælpe-instruktører, klasse 2 instruktører og klasse 1 instruktører er velkomne til at 
deltage. Husk at du skal deltage mindst hvert tredje år i dette seminar, for at beholde 
din instruktør status. 
 

Sidste tilmeldings frist er fredag den 21-10-2004 til DHPU sekretariatet. Deltagelse 
koster 500 kr. 
 

( Husk at deltager beløbet samt kørsel betales af de respektive klubber, og kan 
refunderes hos kommunerne. Husk det er ikke for at straffe jer at det koster noget, men 
hvorfor lade unionen betale noget som kommunerne gerne vil betale for os. Der ud 
over får vi også ekstra tilskud fra DIF jo flere der deltager.) 
 
Skræntflyvning Sj. 
 

Først skal vi juble over et kæmpe gennembrud i Heatherhill sagen. Unionen har 
modtaget et brev fra SLV, hvori de bekræfter vores ret til at flyve på Sjællands 
nordkyst. 
 

SLV betragter flyvningen ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel, og fastslår at det ud fra 
en sikkerhedsmæssig synsvinkel er fuld forsvarligt at flyve langs skrænterne ud mod 
vandet, også selvom flyvninger derved overskrider matriklen. 
 

Vores unions formand Niels, har bedt sekretariatet om at sende en kopi af brevet til 
Dorthe O. Andersen ved DIF, som så vil bringe det videre til Skov- og Naturstyrelsen 
for indgåelse af en aftale om start og landing på Heatherhill og Strandbjerggård. 
 
Artikler til Dragesport sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17, 6400 Sønderborg, Tlf. 2128 3079 dds@jolic.dk 
Deadline for stof til næste Dragesport: 
10 november 2005   Planlagt udsendelses dato:  44 December 2004 

 

 
 
         Indhold:    
 
Ny Redaktør 
Søg jobbet i dag ! 
 
Instruktør seminar 
På Sjælland hos KDA 
 
Skræntflyvning 
Adgang til Strandbjerggaard 
 
 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider 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 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
08 november 2005 
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