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Repræsentantskabsmødet 2009 
 

Til samtlige klubber under DHPU 
 

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt lørdag, den 7. marts 2009 kl. 13.00 i  
 

KDA-Huset 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde. 
 

Hjælp bestyrelsen 
 

Budgettet for 2009 er ved at blive lagt. 
 

Bestyrelsen vil derfor bede klubberne om at komme med oplysninger om forventede 
arrangementer og aktiviteter samt eventuelle regnskaber/budgetter, ønsker / 
forventninger inden den 1. januar 2009. 
 

Materialet fremsendes fysisk og underskrevet til DHPUs sekretariat på ovenstående 
adresse. 
Økonomiske ”aftaler” mellem unionen og klubberne, der ikke findes skriftligt, 
suspenderes hermed. Klubber, der ikke kan dokumentere en skriftlig aftale med unionen 
i forhold til den støtte de får, skal genforhandle aftalen. 
 

Forslag til repræsentantskabet 
Ifølge vedtægterne: 
Forslag til repræsentantskabet kan ikke indeholde økonomiske støtteordninger eller 
specialtilskud til enkeltpersoner eller klubber. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være unionens 
sekretariat i hænde senest den 1. januar 2009. 
 

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet vil blive ledsaget af indkomne forslag senest 3 
uger før mødet. 
 

 
Bestyrelsen inkl. suppleanten Kirsti, ultimo 2008. 
Jeppe Krogh –Allan Grynnerup –Kirsti Husted –Rasmus Rohlff –Birger Strandqvist –Dennis Wolthers 
 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 
Rep-mødet 2009 
Deadline for  forslag mm. 
 
BL 9-5 
DHPU ønsker revidering 
 
PG Acro 
Et aktivt team 
 
FAI licens mm 
Husk licens før flyvning 
 
PG VM 2009 
Mexico ligger luftrum til 
 
PG NM 2009 
Og vinderen er? 
 
 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: 
29  December 2008 
Planlagt udsendelses dato: 
08 Januuar 2009 
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Revidering af BL 9-5 Bestemmelser om dragefly og glideskærme. 
 

Vi er nu gået i gang med at udarbejde et forslag til rettelser og ændringer i BL 9-5. 
Bestyrelsen opfordrer hermed til, at I indsender relevante forslag til eventuelle rettelser 
eller ændringer. 
Forslag sendes til: bestyrelsen(a)dhpu.dk 
Sidste frist for indsendelse af forslag er d.11.jan.2008. 
 
 

 
 
Dansk Acro Paragliding Landshold. 
 

2008 har for os været et år, hvor vi har lært utrolig meget og flyttet grænser. Et år, hvor 
vi alle har nået vores mål og lidt til. Vi har rejst meget sammen og lært hinanden godt at 
kende. Vi har hygget os men også arbejdet rigtigt hårdt. Vi er stolte af at være det første 
danske Acrolandshold. 
 

Vi glæder os meget til sæson 2009, hvor der er planlagt flere træningsture og 
talentudviklingsture. 
Hvis der skulle være nogle derude, der synes, at det lyder spændende, og som gerne vil 
snuse til, hvilke kræfter der skjuler sig i sådan en flyvende klud, så er I meget velkomne 
til at kontakte undertegnede på mobil eller mail. 
 

NB. Flyv og træn kun acro under sikre forhold med en kvalificeret instruktør.  
 

Dennis Wolthers Danish Acro Team. 
 
  
Til konkurrencepiloterne. 
 

Er man blandt de heldige og dygtige som skal repræsentere Danmark i udlandet FAI 
konkurrencer, så kræves der en FAI sportslicens. Det er ikke nyt for de fleste der flyver 
konkurrence. 
 

Men for at kunne repræsentere Danmark i CAT 1 konkurrencer som er VM, EM og 
lign., skal de pågældende piloter være udtaget af DHPU og deltagelsen skal være 
sanktioneret af KDA. Det er ikke noget problem at blive godkendt – KDA indstiller 
nemlig alle piloter som DHPU udvælger, men man skal huske at få KDA til at 
underskrive/stemple tilmeldingsblanketten inden denne sendes til 
konkurrencearrangørerne. Ellers risikerer man at få sin tilmelding afvist. 
KDA er den nationale enhed, som er repræsentant for FAI – det kaldes National 
Airsport Control (NAC).  
 

Så – husk at lade tilmeldingen gå forbi KDA inden fremsendelse til 
konkurrencearrangørerne – så undgår du problemer med din tilmelding. 
 

Bestyrelsen opfordrer også alle piloter til at have id-kort, rating-kort og forsikring med 
ved alle flyvninger - både i Danmark og i udlandet. 
 
 

Dansk Acro Paragliding

 
 
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 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Allan Grynnerup 
bestyrelsen(a)dhpu.dk 
Tlf. 40 59 23 14 
 
 
 
 
 
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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PG Landsholdet til VM i Mexico 
 

Flyveåret 09 starter lige på og hårdt med afholdelse af PG verdensmesterskaber i januar. 
Konkurrencen bliver afholdt i Valle de Bravo i Mexico. Et sted der er kendt for sit 
ualmindeligt stabile flyvevejr. –Der bliver simpelthen fløjet hver dag (!) –siger 
entusiastiske piloter, med det er flyveliderlige blik i øjnene vi alle sammen kender alt 
for godt. 
Og så er det jo ingen sag at glemme sidste gang vi var til VM, -i Australien, hvor vi 
ankom med ørene fulde af tilsvarende historier og endte med at opleve noget der lignede 
et fjorten dage langt skybrud. Og de havde ikke oplevet regn i 5 år! 
Men til trods for at CO2 og paragliderkonkurrencer tilsyneladende har nogenlunde 
samme effekt på vejret, så tror vi virkelig på den denne gang. 
 

Danmark stiller med: 
 

Marcus Malmqvist 
Mads Syndergård 
Morten Olesen 
 

Første konkurrencedag: 25.januar 
’ 

Følg med på PG elitens hjemmeside under dhpu.dk 
(http://www.syndergaard.dk/pg_eliten/) 
Vi vil løbende berette hvordan det går dernede. 
 

Valle er i øvrigt også der hvor famøse Joe -”well 
I’m on the ground now” udødeliggjorde sig selv ved 
at illustrere hva der sker hvis man ikke på vilkår vil 
lade sin skærm flyve af sig selv. (regel nummer et: 
Hands up) Link til Joe: 
http://www.spike.com/video/paragliding-
incident/2665841 
 

VM’s hjemmeside med galleri: 
http://www.pwmex2009.com/ 
 

På eliteudvalgets vegne  Glædelig jul til alle - Marcus  
 

 
Hele tre ”bids” til PG NM 2009 
 

Vi er i den både meget overraskende og meget glædelige situation, at viljen til at 
arrangere NM næste år heldigvis ikke har lidt skade af den tragiske slutning på 
konkurrencen i Makedonien i år. Der er nemlig indkommet hele tre forskellige bids fra 
håbefulde arrangører, en hidtil helt uhørt situation. 
Det drejer sig om følgende muligheder: 
 

• Vågå i Norge – kendt fra Hangglider EM ’92 og paraglider EM ’96. Det er en 
Norsk klub der står for dette arrangement. 

• Chamonix i Frankrig – har været vært for flere World Cups. Her er der tale om 
et Svensk ”bid”, hvor selve det praktiske med afviklingen af konkurrencen er 
udliciteret til lokale piloter. 

• Predvor i Slovenien – var vært for PG EM i både ’92 og ’94. Dette ”bid” 
skyldes Mads Syndergaard, der var vært for NM ’03 og ’07 i hhv. 
Montalegre/Portugal og Piedrahita/Spanien. Mads samarbejder med den 
slovenske landsholdspilot Gasper Prevc om arrangementet. 

 

Ved et møde mellem repræsentanterne for de nordiske lande sidst i november, blev 
Slovenien valgt som nr. 1, Vågå som nr. 2 og på Chamonix sidstepladsen. 
Alle bids blev kritisk vurderet og hvis der ikke er nogen nævne værdige 
luftrumrestriktioner i konkurrence området, vil konkurrencen gå til Mads Syndergaard.  
Følg med i nyhederne på www.nordic-open.eu  

 
 
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 


