
 

 
DHPU Nyhedsbrev Oktober Måned 2008 

2 sider 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unionsmøde oktober 2008 for aktive frivillige i DHPU.  
Unionen afholder unionsmøde d. 25.-26. oktober  2008 på Fasterholt for alle 
aktive unionsfolk. 
Mødet har til formål at motiverer de frivillige og øge samarbejdet internt i unionen. 
Det skal snakkes både om hvad folk laver i udvalg og om fremtidens DHPU. Og vores 
værdigfulde frivillige skal hædres for deres vigtige arbejde.  
Bestyrelse ønsker, at DHPU skal skinne af flyvende arbejdsglæde og at DHPUs aktive 
skal have de bedste muligheder for udvikle deres virke for alle piloter i DHPU.  DHPU 
håber derfor at afholder af dette møde kan bidrage til at få gennemført endnu flere 
vigtige støtteopgaver til unionens klubber og piloter. Mødet vil være grundlaget for 
arbejdet næste år.   
Indbydelser er udsendt til alle unionsfolk, men hvis du mangler en indbydelse som 
aktiv unionsmand/kvinde eller helt sikker vil være aktiv frivillig i Unionens nærmeste 
fremtid(se evt. jobforum på DHPU.dk), så kontakt hurtigst mulig Rasmus på 2255 
8208 og få en gratis undskyldning og en indbydelse.  Mødet er målrettet alle aktive i 
udvalg, chefer, redaktører, hovedarrangører og frivillige i DHPU, så skynd dig at 
melde dig i udvalg, så du kan komme med næste år.  
Til alle unionsfolk: husk at tilmelder/afmelding jer inden 10. oktober.  
Husk at sende en status til dhpu(a)dhpu.dk inden mødet om jeres arbejde, hvis du/I 
ikke deltager eller ønsker at fremlægge.  
Vi glæder os til at høre jeres indlæg om jeres arbejde og jeres mening om fremtidens 
union.  
Venlig hilsen 
DHPUs aktive bestyrelse og suppleant.  
 
Kære Klubformand  
 

Som du nok har hørt i medierne de sidste par dage, ønsker de store forbund i DIF ikke 
den nuværende model for fusion mellem Danmarks Idræts Forbund og Dansk 
Gymnastik Idrætsforeninger. Det er derfor vigtigt, at du og din klub tager kontakt til 
jeres lokale DGI-region og høre hvad de kan tilbyder jeres klub ved et samarbejde 
eller en sammenlægning. 
 

Modellen, som er så godt som forkastet, byggede ellers på en rimelig ligeværdig 
sammenlægning af de to organisationer, hvor DIFs forbund og unioner skulle stå for 
det national og internationale og DGIs landsdels regioner skulle stå for lokale 
arrangementer og lokal vejledningen til klubberne. Måske var modellen ikke helt ideel 
og nok mere mulighedernes kunst, hvor der var taget hensyn til begge de to 
organisationers kulturer og værdier. Desværre ønsker nogle af de største forbund i 
DIF, at DGIs landsdels regioner skal være serviceorganer uden politisk magt. Og det 
er jo den politiske del af DGI, der ligesom DHPU, er valg af deres medlemsforening i 
de forskellige regioner, der netop skal stemme om fusionen. Hvis det var DHPU, der 
fik samme krav om politisk aflivning fra DGI, ville jeg føle det var rimeligt 
respektløst. Så denne model bliver nok ikke til noget, da ikke mange tror, at nogle af 
disse to modeller kan få flertal i både DGI og DIF. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Møde på Fasterholt 
Ivitation til de aktive 
 
Til klubformændene 
Åbentbrev fra DHPU’s formand 
 
PPG 
Kursus mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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: 
28  Oktober 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
04 November 2008 
 

Paragliding Hanggliding 
Nr.055 –  08 Oktober 2008 –  7. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Heldigvis var vist alle forbundene i DIF stadigvæk positive overfor en 
sammenlægning eller et samarbejde i en eller anden form. Og nu når jakkesættene i de 
store politiske paraplyorganisationer ikke kan blive enige i første omgang, blev det 
anbefalet, at forslag til modellen skal komme fra de aktive udøvere i klubberne, der er 
medlem af specialforbundene i DIF eller regionerne i DGI. Hvad ønsker I som frit 
flyvende klub og hvad kan bedst fremme vores flyvning? Skal der være en 
organisation for dansk idræt eller et samarbejde mellem de to nuværende? 
 

Jeg tror, at vi i DHPUs klubber kunne få fordele af, at der ikke er to store 
organisationer for dansk idræt, hvor vi kun er medlem af den ene. DGIs regioner kan 
f.eks. rådgive og hjælpe DHPUs klubber med administration, regnskab, lokalmiljø, 
lokalpolitik, lokaler til teori, gymnastiksale til reserveskærmskurser og formidle vores 
sport lokalt. Det er nogle opgaver og et lokalt kendskab, som vi i DHPU i dag er for 
alt for små til at kunne hjælpe vores klubber med. Politisk har vi ikke noget at tabe, da 
DGI i dag ingen politisk holdning har om vores sport. 
 

 Men små forbund og sportsgrene som os skal også passe på, at vi ikke bliver glemt. 
Det er derfor vigtigt, at klubbestyrelserne i DHPU tager kontakt til deres lokale DGI-
center og høre om hvilke fordele og ydelser vores klubber kan få lokalt, hvis vi var på 
lige fod med DGIs foreninger. Jeg tror, at mange af vores klubber ville passe godt til 
DGIs værdier og sociale konkurrenceformer. Og at den lokale nærhed kan lette 
afstanden til hjælp med mange af de opgaver, som udføres i DHPUs klubber. 
 

Jeg håber derfor, at du vil snakke med din bestyrelse og tage kontakt til jeres lokale 
DGI region. Jeg glæder mig til at høre dit synspunkt om hvilke muligheder, fordele og 
udfordringer, der kan være ved at DHPUs klubber får adgang til DGIs faciliteter.      
 

Venlig hilsen  Rasmus Rohlff, Fmd. DHPU 
 
 
PPG kursus 
 

Vingesus har valgt at slå et slag for alle PPG interesserede i det nye år, 2009. 
Fra januar starter vi et kursus med teori og praktisk flyvning for alle der gerne vil lære 
at flyve PPG. 
Teorien afholdes i lokaler i Fredericia mens det praktiske bliver i Sønderjylland. 
Selve kurset er gratis og alle piloter er velkomne, om man har motor eller ej. 
Der vil også være mulighed for at være med til fællesindkøb af Paramotor kit i 
samlesæt til en pris der starter ved ca. 16000kr.  
 

Klubbens tilbud omhandler: 
 

1. Fælles indkøb af Paramotor Kit i samlesæt  
2. Support under opbygningen 
3. Undervisning i drift og vedligeholdelse af udstyr 
4. Efterfølgende teoretisk og praktisk undervisning i håndtering, start og 
landinger.  

 

2. Det omtalte Paramotor Kit er meget begynder venligt med centrifugal kobling 
og kan leveres med både El-start og Tunings Kit. Standart Kit er til en 
pilotvægt på max. 80kg. og indeholder: 

 

• Motor 
• Reduktions gear 
• Propel 
• Tank, 5 liter 
• Gas håndtag 
• Alu ramme 
• Seletøj 
• Karabiner 

 

Læs mere om kurset på www.vingesus.dk – sidste tilmelding d.30/10-2008 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan stilles til Jacob eller Peter fra Vingesus. 

 
 
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 
 


