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Budgetmøde 5-6 oktober 2007 i DIF 
 

Der har været Budgetmøde i Danmarks Idræts Forbund, hvor formand, Rasmus, og 
vores regnskabsmedarbejder i KDA, Birgit, deltog. DHPU er igen i år blevet skåret i 
vores midler og er nu skåret i støtte med i alt 259.241 kr. i 2008 set i forhold til 
tilskuddet i 2006. 
Vores tilskud vil fortsætte blive beskåret indtil DHPU lever op til DIF’s krav i deres 
fordelingsnøgle. Her stilles krav om minimum 1.000 medlemmer, med den 
dispensation vi har i DHPU. Ellers kan specialforbunden faktisk være over 2.000 
medlemmer.  Og der stilles krav om aktivitet i specialforbundene, som DHPU er et af 
de mindste af i DIF. 
 

Vi har simpelhed alt for lidt aktivitet, især i forhold til vores uddannelse af instruktører 
og klubbestyrelser.  Som sagt på repræsentantskabsmødet 2007 kan DHPU øge deres 
tilskud med op til 600.000 kr. ved at øge aktiviteterne og medlemstallet. 
Desværre har vi endnu ikke folk til dette, men der er heldigvis nogle få gode folk på 
vej med forskellige tiltag, som vi skal være meget taknemlige for. Men der er altid 
brug for flere gode folk, så det er bare om at komme i gang. 
 

Formanden var 2 gange på talerstolen. 
På budgetmødet i DIF blev der også diskuteret og fremlagt oplæg om 
foreningsbegrebets fremtid, samarbejde mellem DIF og DGI, fokus på unge, fokus på 
de nye kommuner, fokus på fitness og budgettet for 2008. 
Formanden for DHPU var to gange på talerstolen. Første gang med et spørgsmål om 
hvordan DHPU kan øge fokus på unge, da unge tæller nemlig for op til 4 medlemmer i 
DIF’s fordelingsnøgle. Både svæveflyver og faldskærmsspringerne har forslag til 
hvordan dette gøres. Blandt andet ved at lave muligheder for unge til at deltager i 
klubberne selvom de ikke kan være piloter. 
Anden gang formanden var på talerstolen var i forbindelse med natur2000 og BL 7-16, 
hvor han takkede DIF miljøafdeling og deres jurister for støtte i disse sager og med en 
appel til DIF bestyrelsen om ikke at nedprioritering dette område. Dif har nemlig 
nedlagt en halv miljøstilling. Formanden blev støttet af blandt andet Dansk Kano og 
Kajak Forbundet og DIF-bestyrelsesmedlem Niels Christian Levin Hansen, som også 
er formand for miljøudvalget.  
 
Tillykke til Vingesus 
Efter budgetmødet i DIF tog formanden videre til Vingesus nye optræksplads ved 
Ølgod. Et stort tillykke til Vingesus og tak for en dejlig og hyggelig dag og aften. Se 
film om optræksåbningsdag med en masse optræk, flyvning og til slut med Prebens og 
Maries dejlige nye efterkommer på Vingesus.dk.       
 
PG Nyt. 
 

Mads S har været i Frankrig for at deltage i British Open i St. André – Han snørede 
dem alle og vandt konkurrencen.  
Tillykke med resultatet!  
Se hele resutatlisten på: 
http://www.pgcomps.org.uk/competitions/bpc07/open3/overall.pdf 
  
Forslag til Rep-mødet. 
Husk at deadline for at indsende forslag er 31 december.  

 

 
 
         Indhold:    
 
 
DIF budgetmøde 
Vi bliver presset 
 
Nyt fra Vingesus 
Det rene optrækkeri 
 
PG flyvning 
Gode gamle Mads kan endnu! 
 
Forslag til Rep-mødet 
Husk at indsende dem i tide. 
 
XC flyvning på nettet 
CIVL er nu klar med nyt sysetm 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
KDA - huset 
Lufthavnsvej 28 
DK 4000 Roskilde 
Tlf:  4614 1509 
e-mail: dhpu(a)dhpu.dk 
Web: www.dhpu.dk 
Kontortid: 
Dagligt Man.- Fre.  
10:00 - 15:00 
 
Sekretær Anders Madsen 
Bogholder Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
27  December 2007 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Januar 2008 
(der kan forekomme ændinger) 
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World Online Contest – Test 2008. 
 

Der har i flere år været hjemmesider, hvor man har kunne oploade sine tracklogs fra 
flyvningerne. CIVL var temmelig langt fremme med et system baseret på Norsk 
software, men blev stoppet af FAI der ønskede et fælles system for alle sportsflyvere. 
Men nu er det her! 
 
 

CIVL har nu været med i FAI’s ”Online flight data evaluation” i flere år, men pga. de 
forskellige interesser hos de forskellige FAI underorganisationer har der været mange 
lange møder. 
Alle har ønsket at få deres individuelle software/hardware behov med i systemet. 
Samtidigt skulle der holdes møder med flere software designere og eksisterende 
online flight service udbydere. 
Forhandlingerne har til tider været indviklede og tekniske for at sige det mildt, Scott 
har deltaget som CIVL repræsentant, har fået en helt anden opfattelse, af det som han 
mente var simpelt, før han gik ind i processen.  
 

Men nu starter programmet altså efter flere års forsinkelse og vi skal nu prøve at finde 
en person i  DHPU som vil være dansk koordinator. Det vil være en fordel at 
vedkommende har nogle års erfaring med ”Online Flight Logs”. (der er flere Dansk 
piloter registrerede, i de allerede eksisterende systemer) 
Personen vil skulle lave lidt markedsføring og nyhedsformidling til de Danske piloter, 
både HG’er og PG’er. Der kan også blive nogle oprettelser af brugere og hjælp til 
piloterne hvis enkelte brugere ikke kan finde ud af hvordan man nu bruger systemet. 
 

Det er meningen at systemet blive integreret i CIVL’s øvrige systemer, så alle data om 
piloter kun skal vedligeholdes et sted. 
Så når man klikke ind på verdens ranglisten og finder en pilot, kan man som i dag se 
hvilken konkurrencer piloten har deltaget i. Men nu også med flere detaljer, f.eks. 
tracklogs, både fra CAT1/2 og ”liga” flyvninger fra ”World Online Contest”. 
Det vil så være muligt at ”evaluere” flyvningerne fra sidste VM, ved at se hvordan 
verdensmesteren fløj sine flyvninger og måske forstå hvorfor man ikke blev 
verdensmester denne gang. ☺ 
For konkurrence arrangøre skal det være muligt, at piloter tilmelder sig på CIVL’s 
hjemmeside. 
Piloterne møder her de informationer der allerede er kendt om dem og skal derfor kun 
rette forkerte oplysninger. 
Arrangøren skal så blot downloade deltager databasen. På den måde får  arrangøren 
alle informationer, incl. Opdateringer med vingetyper osv. til konkurrencen. 
 

Som nogle måske ved bliver CompeGPS ikke opdateret mere, erstatningen vil også 
blive tilpasset så det er helt eller delvist integreret i CIVL’s system. 
 

Den ansvarlige kontakt person i CIVL er Ágùst Gudmundson, som en del HG’ere 
kender bl.a fra ”Vikings Open 2002”. Det er planen hurtigst muligt at få opbygget et 
”netværk” med koordinatorer i de fleste medlemslande, så alt er på plads inden nytår, 
så vi er klar til at få alle flyvninger fra test året 2008 med. 
 

   

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
Miljø??: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th9280 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.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 
 
 
Ansvarsområde??: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 
 


