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Til alle udvalg mv. i DHPU. 
 

Husk at indleverer budget 2010 og beretning inden d. 1. november til dhpu@dhpu.dk. 
 

For at kunne prioriterer mellem de forskellige budgetter på budgetmødet den. 15 
november, er det vigtigt, at vi også har jeres budget 2010 med begrundelse mv.  
 

I er selvfølgelig meget velkommen til også at deltage på budgetmødet. Husk at tjekke 
jeres regnskab og budget for 2009 om hvor meget i har tilbage til at dække udgifter til 
transport mv. 
Se programmet for weekenden mm. på: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/diverse/2009/invitation_til_budgetmoede2009.pdf 
Blanketter findes som altid under dokumenter på DHPU.dk 
Vi glæder os til at se og høre fra jer. 
 

Venlig hilsen  
DHPU Bestyrelse 
 
Motor flyvningsuddannelsen. 
Der er kommet et udkast til progressionsuddannelse til PPG og PHG se det på: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/diverse_referater/motor/2009/udkast_ppg_phg_uddannels
e_rev_c_09.pdf 
 
 
Advarsel / klagesag. 
 

Der er nu truffet en endelig beslutning i klagesagen vedrørende advarslen fra DHPU til 
chefinstruktør Steffen Beck. 
Der blev i november 2007 givet en skriftlig advarsel til instruktøren fra den daværende 
bestyrelse. Advarslen har været kendt fra ”Formandens beretning 2007” samt indlæg 
på dk-glider. Advarslen blev anket, først til DHPU´s ”Ordens og Amatørudvalg” og 
siden til DIF´s appeludvalg. 
 

DIF´s appeludvalg kom med deres afgørelse i juni 2009. Her foreslog de, at der blev 
indgået forlig således at DHPU ophæver advarslen og at Steffen Beck beklager den 
tone, som han har anvendt i sine henvendelser til DHPU i sagen. 
 

En enig bestyrelse har valgt at følge DIF´s afgørelse. Dette er meddelt Steffen Beck, 
som har undskyldt tonen over for de berørte parter. DHPU har ophævet advarslen. 
(Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Steffen Beck selv har ønsket sit navn 
offentliggjort i denne meddelelse fra bestyrelsen) 
 
 
Midtjyllands Drageflyverklub / Fasterholt – også for paraglidere! 
 

Midtjyllands Drageflyverklub er trods navnet en klub for både hangglidere og 
paraglidere. Traditionelt set har klubben primært fungeret som drageflyverklub. Men 
det skal der nu laves om på. Bestyrelsen i MDK har besluttet, at klubben fremover skal 
satse ligeligt på BÅDE hanggliding OG paragliding. 
 

To erfarne PG-instruktører har meldt sig ind i klubben og er nu en del af den samlede 
instruktørstab. Klubbens egne PG-instruktører vil derfor i fremtiden sikre tilgang og 
uddannelse af PG-piloter i klubben. Både nye og erfarne piloter er velkomne hos os! 

 

 
 
         Indhold:    
 
 

Betyrelsens info 
Budgetmøde, motor, klagesag 
 

MDK nyt 
Ny satsning på bredden 
 

PG nyt WW 
USA og Ligaen 
 

Tølløse airport 
Blandet lufttrafik 
 

PG Acro 
Succes i Sverige 
 
 
 

 
 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: 
30 Oktober 2009 
Planlagt udsendelses dato: 
06 November 2009 
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Der bliver ikke tale om en ”PG-afdeling” i klubben. Alle er klubmedlemmer på lige 
fod med alt hvad det indebærer af kammeratskab, pladsvagter og lignende. 
 

Vi har nu eget PG-skolingsudstyr og ser med spænding på den kommende sæson. 
Fremover vil vi promovere klubben mere som Fasterholt Hanggliding & Paragliding 
Center. Foreningen bag hedder stadig Midtjyllands Drageflyverklub, men det er 
centret vi vil promovere. 
 

I Midtjyllands Drageflyverklub flyver og instruerer vi i både hanggliding og 
paragliding fremover. Vel mødt! Læs mere på klubbens hjemmeside 
www.drageflyvning.dk 
 
 
 Dansk paraglidingsucces i USA 
 

Som en del af mit arbejde for UP International var jeg i Salt Lake City, USA, for at 
deltage i den anden og sidste afdeling af US Open 2009. Jeg havde ikke noget 
forhåndsbillede af flyvestedet, vidste end ikke at der var endog meget høje bjerge dér, 
men det må have passet godt til min stil og dagsform for efter 7 tasks på lige så mange 
dage havde jeg et ret solidt forspring på 200 points foran nummer 2, Matt ’Farmer’ 
Beechinor. 
 

Vi fløj opgaver på mellem 60 og 105km og var i luften 3-5 timer hver dag. Den første 
dag var jeg i mål få sekunder efter nummer 
nummer et, Nate Scales, og allerede på 
andendagen lagde jeg afstand til det øvrige 
felt ved at flyve i mål hele 24 minutter 
hurtigere end nummer to! Det var på en ca. 
65km opgave der tog under 3 timer at 
gennemføre, trods sektioner med op til 
30km/t modvind. Det gav et solildt forspring 
som det heldigvis lykkedes at holde gennem 
resten af konkurrencen, også selvom selve 
størrelsen af forspringet jo varierede noget. 
På 5. dagen, der igen gik langt sydpå, 
lykkedes det igen at komme i mål næsten 10 
minutter før nummer to, og så var der lidt 
forspring til at give nattero igen. 
 

En festlig præmieoverrækkelse inklusive den for mig hidtil ukendte ’tradition’ med 
”keg stand”, hvor man står på hænder med hovedet nedad på en tønde fadøl medens 
en villig hjælper sprøjter stadset ind i munden på den heldige, afsluttede en fantastisk 
uge blandt glade og gæstfrie amerikanere. 
 

Alle resultater kan ses her: http://flyxc.org/Inspo.html 
 
 
PG Ligaen har vokseværk 
 

Vi kan vel efterhånden gå ud fra at den øjeblikkelige stilling i PG ligaen på Leonardo 
er den endelige for i år. Dermed har vi nu to hele sæsoner at se tilbage på med 
ligascoring på Leonardo, og heldigvis kommer der hele tiden flere brugere til. 
 
Suveræn vinder i år er PG Nords Morten Olesen, som tilmed endelig har fået hul på 
FAI trekanter med PG i Danmark. Af andre højdepunkter for sæsonen kan nævnes at 
vi har fået en kvinde, Maria Thoning, med iblandt topscorerne, og at en relativ 
’Newcomer’, nemlig Lars Funder, er at finde på 2. pladsen – godt gået Lars! Endelig 
har jeg selv i år fløjet den hidtil længste tur med PG i Danmark, en OLC distance på 
122km fra Fasterholt via Århus NV til nord for Hadsund, det giver lige ved 102km i 
lige linie og er således ikke en ny dansk rekord (den tilhører stadig Morten Olesen,  
111km fra Skivum sidste år). 

 
 
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: 
www.dhpu.dk/klubber  
 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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#  Pilot Total #1  #2  #3  #4  #5  #6  

1 Morten Olesen 512,64 115,13 96,66 83,70 73,84 72,01 71,30 

2 Lars Funder 394,18 83,03 82,27 78,20 68,43 57,62 24,63 

3 Preben Iversen 382,10 116,81 79,22 52,60 47,60 45,93 39,94 

4 Mads Syndergaard 214,78 183,96 30,82 - - - - 

5 Dag Nichum 118,24 98,69 19,55 - - - - 

6 Jan Nielsen 81,01 70,91 10,10 - - - - 

7 Maria Thoning 62,47 41,08 13,01 8,38 - - - 

8 Marcus Malmqvist 58,27 58,27 - - - - - 

9 Grethe Fasterholdt 40,85 40,85 - - - - - 

10 Klaus Bjarner 29,23 13,05 5,78 5,30 5,10 - - 

11 Peter Louis Gade 18,12 18,12 - - - - - 

 
 

Stort tillykke fra Eliteudvalget til Morten, Lars og Preben Iversen, og et højt 
VELKOMMEN til de nye piloter på ligaen – bare bliv ved! 
 

En guide til den danske ligaturnering kan findes på 
http://www.syndergaard.dk/pg_eliten/index.php?option=com_content&task=view&id
=5&Itemid=32 
 

På Eliteudvalgets vegne, 
 

Mads Syndergaard 
 
 
En dag på Tølløse svæveflyveplads.  
 

”Arrangementet” var et forsøg på at finde ud af om paragliding, hanggliding, 
svæveflyvning og skoling kunne finde sted fra samme plads. 
 

Dagen startede med briefing Kl. 10 hvor diverse instruktører blev orienteret om 
hvorledes optræk, flyvning m.m. normalt foregår på Tølløse svævefly plads, samt 
hvorledes dagen skulle forløbe mht. optræk af svævefly, paraglidere og hangglidere. 
 

 
 
Der blev i løbet af dagen fløjet med skærme, drager og svævefly i en god balance, luft 
rummet omkring banen var opdelt til indflyvning for svævefly, skærme og dragerne, 
og alt fungerede sikkert og fint. 
Svævefly og drager fandt diverse ”skygader” m.m. og lå og cirklede i skøn forening 
under de flotte skyer. 
 

Dagen sluttede ved 2100 tiden for de sidste der lukkede og slukkede og i alt 18 
personer deltog fra DHPU regi. 
 

Ved dette nyhedsbrevs skrivelse er informationerne PT at der planlægges et 
arrangement til på Tølløse svæveflyplads hvor starterne skal foregå fra vest enden af 
pladsen. 

 
 
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:  
 
Peter Huntley (formand)  
Pileallé 2, Nødebo 
3480 Fredensborg 
Tel.: 4848 1922 
Mob.: 2326 4064 
Ph(a)emballageindustrien.dk 
 

Se hele udvalget på: 
www.dhpu.dk - Organisation 
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Herefter er det så op til de forskellige bestyrelser at stikke hovederne sammen og 
kigge på muligheder. Nogle af de ting der ganske givet må diskuteres er økonomi, da 
svævefly medlemmer betaler noget mere i årskontingent end f.eks. XC medlemmer. 
En anden ting er muligheder for skoling osv. for skærme og drager da situationen 
omkring f.eks. wirebrud ved optræk af svævefly er en noget anden hændelse end line 
brud for drager og skærme. 
Den optrækkende wires vægt for svæveflyene er så vidt skribenten er oplyst omkring 
80 – 90 kilo og det siger sig selv at det ikke er noget man skal være i nærheden af de 
gange der er brud. 

 

Som de vil ses på billederne havde alle en hyggelig dag og der ses frem til næste 
arrangement. 
 

Skribent. Arne Havgaard for PR udvalget. 
 
 
PG acro i Åre. 
 

Downteam Challange i Åre i Sverige var uden tvivl en af de bedst organiserede 
konkurrencer, som jeg har været med til. Tidspunkter blev overholdt til punkt og 
prikke, og der var arrangeret koncert, hængekøjer til de dovne og fællesspisning med 
den fineste mad.  
Samtidig havde jeg fornøjelsen af, at Thomas Fasterholdt var kommet til Åre og 
skulle deltage i konkurrencen. Han 
havde sin mor Grethe med, som efter lidt 
overtalelse besluttede sig for at være 
med i swoop-konkurrencen. Det blev 
desværre kun til én runde i løbet af 
dagene, men til gengæld fik Grethe lavet 
sin første Sat – meget flot! 
 

Selve acro-konkurrencen forløb ganske 
fint og det blev til hele 5 runder. Der var 
dog ikke særlig meget højde at gøre godt 
med, så 3 øvelser var max. Jeg nåede 
alligevel at vise min infinity og 
imponere de andre piloter. Vi var kun to 
ud af de 19 deltagende som kunne lave 
denne manøvre. Ove fra Voss var den 
anden pilot. 
Dagen før konkurrencen var der 
mulighed for lidt træning og Thomas og 
jeg skulle selvfølgelig lige afprøve 
højden. Thomas havde besluttet sig for 
at flyve i sin Mustang til konkurrencen, 
selvom han lige havde købt Essies 
Slingshot. Denne beslutning måtte han 
tilsyneladende lave om på efter en 
dynamisk Sat. Det lykkedes ham nemlig 
at knække hele 27 liner på skærmen og denne måtte siges at have udtjent sin 
værnepligt.  
 

 
 
Havari kommission: 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt(a)mail.tele.dk 
 
Ivan Jensen 
Østersøvej 14 
7471 Sunds 
Tlf fastnet 97 14 40 04 
Mobil  
Myggelunden(a)get2net.dk 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
Essie(a)airwave-gliders.dk 
 
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 
 

Materiale til nyhedsbrevet 
må meget gerne skrives i 
word. 
Formateringen er Times 
New Roman, størrelse 11. 
Så skal jeg ikke lave alt om 
efter modtagelsen. 
 

Der kan også indsendes 
enkelte billeder der er 
relevante / vigtige for det 
indsendte materiale. 
 

Mvh 
Niels Jørgen  (redaktør) 
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Selvom Thomas stort set ikke have fløjet i Slingshotten, klarede han konkurrencen over al forventning og sluttede 
på en fin 11. plads. Blandt andet præsterede han at lave en så høj dynamsik sat, at dommerne insisterede på, at han  
havde lavet en tumbling. Efter et kort kig på videoen måtte de dog konstatere, at de havde taget fejl. Jeg må sige, 
at jeg er rigtig stolt af ham. 
 

Jeg selv klarede også konkurrencen over al 
forventning. Efter 3. runde lå jeg nummer 1 
og presset steg. Jeg må indrømme at det er 
en smule stressende at ligge helt i top og 
vide, at der stadig er flere runder tilbage. 
4. runde vandt jeg og så var der bare én 
runde tilbage. 
Jeg sad på toppen og ventede på, at det 
skulle blive min tur. Jeg kunne mærke at 
spændingen steg og jeg prøvede at slappe 
helt af. Jeg havde skiftet infinity ud med 
tumbling, eftersom jeg ikke mente, at  
højden ville være tilstrækkelig til at have en 
sådan manøvre med. Nu gjaldt det om at 
lave alle manøvrerne fejlfrit.  
 
 

Thomas med sin Mustang  efter hans ”cut away”af 27 liner. 
 
Jeg startede mit program. Først tumbling – den gik helt perfekt. Så helikopter – den kunne næsten ikke være bedre 
og så til sidst Misty Flip. Jeg klarede hele programmet kun med meget små fejl og landende fint på raften efter en 
lang foot touch. Jeg vidste, at jeg havde gjort det godt, men var det nok til at holde 1. pladsen?  
 

 
 
Det var det, og jeg er nu den stolte indehaver af titlen Nordisk Mester. Det kan ikke helt beskrives, hvordan det 
føles pludselig at stå øverst på skamlen og vide, at man har vundet en konkurrence ud af 19 piloter. Jeg er i hvert 
fald stolt og meget glad. 
 

Jeg vil her til sidst benytte anledningen til at fortælle, at Siamak fra Iran, som jeg havde trænet med i Villach 
inden konkurrencen, sluttede på en meget flot og fortjent 5. plads i Downteam Challange.   
 

Vi ses i 2010 ;) 
Dennis 


