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Menneskets ydeevne. 
 

Kom og bliv klogere på det spændende emne, menneskelig ydeevne og begrænsning 
(MYB), med foredragsholder Søren Seindal Agner fra Aeroteam DK. 
 

Foredraget er målrettet piloter uanset alder og erfaring.  
 

Forinden foredraget vil luftfartsinspektør Henrik Michelsen fra SLV, komme med et 
relevant indlæg om hvad der rører sig inden for privatflyvningen, ligesom der efter 
foredraget vil være mulighed for at stille spørgsmål. 
 

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig hos Kirsten Brogaard på 
kibr(a)slv.dk eller på tlf.nr. 3618 6351. 
 

Onsdag d. 3. februar 2010, kl. 1900 – 2200 
Aalborg kongres og kulturcenter 
 

Onsdag d. 10. februar 2010, kl. 1900 – 2200 
Herning flyveklub, Herning Flyveplads 
 

Onsdag d. 3. marts 2010, kl. 1900 – 2200 
Tønder, Tønder Kulturhus 
 

Onsdag d. 17. marts 2010, kl. 1900 – 2200 
Fyns Flyveklub, Odense Lufthavn 
 

Tirsdag d. 23. marts 2010, kl. 1900 – 2200 
Roskilde Flyveklub, Roskilde Lufthavn 
 
 

VEL MØDT 
 
HG Fladlands DM 2010 
 

Planen er at afholde DM som en Cat2 konkurrence. At ændre til Cat2 giver følgende 
forskelle: Deltagende piloter vil få point til verdensranglisten. En bedre placering på 
listen giver lettere adgang til større udenlandske konkurrencer. Der er selvfølgelig 
også prestige i at Danmark og Danske piloter ligger højt på listen. 
Håber at tiltrække 3 - 7 udenlandske piloter, som kunne være en kærkommen 
forandring. 
Alle deltagere skal have en FAI sportslicens (købes hos DHPU for 140kr). 
 

 
 
22. Maj Lørdag Træning dag. 
23 - 29 Konkurrence. 
30. Maj Søndag Reservedag. 
 

Hvis du har lyst at give en hånd med, enten som officiel under konkurrencen eller til 
organiseringen, kan du kontakte Flemming på mail  flemming(a)m-d-k.dk 

 

 
 
         Indhold:    
 
MYB 
Mød op og bliv lidt klogere 
 

Cat2 HG DM 2010 
Nyt tiltag 
 

PPG Elite 
Et nyt landshold etabeleres 
 

Optræksluftrum 
Få lov til at flyve højere 
 

SPT 2010 
2nd Super Paragliding Testival 
 

Rep-mødet 2010 
Afholdes 6 marts på Fasterholt 
 

Instruktørkursus 2010 
 
 
 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: 
27  Februar 2010 
Planlagt udsendelses dato: 
9 Marts 2010 

Paragliding Hanggliding 
Nr.068  –   29 Januar 2010 –  9. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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PPG Elite 
 

DHPU udvider i år deres eliteområde med Powered paraglidning. Det vil fremover 
blive kaldt PPG elite og vil kunne findes på DHPS’s hjemmeside ligesom de andre 
elitehold, eller på www.ppg-elite.dk   

PPG sporten er for alvor på vej frem i Danmark og med en ny PPG uddannelse lige 
om hjørnet håber vi snart at få gang i rigtig mange nye ppg piloter. Dermed var vi 
også et par stykker der syntes at det var tid til at vi skulle samles i flok og begynde at 
konkurrerer. 
 
Hjemmesiden er Pt. ikke særlig 
spændende læsning, men vi håber snart 
at kunne få fyldt kalenderen med 
spændende arrangementer i både ind 
og udland. Vi vil også gerne lave nogle 
landsholds samlinger i løbet af det nye 
år hvor vi kan konkurrerer indbyrdes 
og dele erfaringer og røverhistorier. 
 

      Pilot klar til start. (Jacob C ) 
PPG elite udvalget vil frem til repræsentantskabsmødet bestå af Jacob Carstensen og 
Peter Andersen.  
Flyver du PPG og kunne du tænke dig at deltage i nationale og internationale 
konkurrencer, eller bare mødes med ligesindede piloter, så skriv en mail til PPG 
eliteudvalget men navn, klub og gerne et vellignende billede. Så bliver du en del af 
bruttolandsholdet. 
 

Vi håber at alle PPG piloter vil støtte op og deltage aktivt. 
 

Mvh. Jacob og Peter 
 
Sommerens optræk 2010. 
 

Husk lige vi skal have sendt arrangementskalender og ansøgninger om forhøjede 
flyvehøjder til SLV og Naviair inden 1. marts ! 
 

Send praktisk information til Anders på dhpu(a)dhpu.dk , så vil han sende 
ansøgningerne officielt. 
 
2nd Super Paragliding Testival 
 
Vi har modtaget en invitation til 
ovenstående. Det er Sepp Himberger, 
der organiserer SPT, han udtaler: 
“It’s great to have launched a new 
and prosperous paragliding event 
again. Come and celebrate with us at 
the “Super Paragliding Testival” this 
May in Kössen, Austria.” 
 
For dem der vil vide mere kan  
hjemmesiden besøges eller hvis den 
ikke er fyldestgørende en mail til 
Sepp:  
www.fly-koessen.at/spt 
sepp(a)fly-koessen.at 
 
Rep-mødet 2010 
 

Husk at det afholdes 6 marts på 
Fasterholt. 
 

 
 
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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Til alle klubber Roskilde, 26. januar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktørkursus 2010 
Der indbydes hermed til instruktørkursus i DHPU (Safepro og Parapro). 

 

Sted:  Optrækscenter Fasterholt 

Dato:  27. februar 2010, kl. 1000 til 1700 
Pris:  500,- per deltager (inkl. forplejning) 
Maks. 25 deltagere, først til mølle…. 
Chefinstruktøren for klubben tilmelder samlet for klubben! 
Tilmelding til Søren Jensen, PGNord soje@rn.dk”. Skriv en mail indeholdende: Klub, navn, rating og 
ID-nr. 

Tilmeldingsgebyr indbetales inden kursus til DHPU konto nr.: 7703-0000102925, med anførsel af ”I-
kursus <klubnavn>”. 

Sidste tilmelding 15. februar! 

Det forventes at deltagere er minimum PP4, dog kan piloter med PP3 med fornøden erfaring og som skal 
være hjælpeinstruktører også deltage – tilsvarende gælder for SafePro (drager). 

Deltagere skal have læst Del 200 (Drager), Del 300 (Para.) og 400 i ”Den blå Bog”.  
Det forventes at kursusdeltagere har et indgående kendskab til ”Den blå Bog”s øvrige indhold! 
Se program på næste side. 
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Program (med forbehold for ændringer) 

1. Kl. 1000-1015 
Velkomst, Søren Jensen, Jens Hassing, Mads Ullitz (PGNord) 

2. Kl. 1015-1030 
Havarirapporter, Kenneth Bakholm 

3. Kl. 1030-1200 
Voksenformidling, Anders Thorup 

4. Kl. 1200-1300 
Frokost 

5. Kl. 1300-1430 
Instruktøransvar, Willy Rasmussen, Konsulent DIF 

6. Kl. 1430-1600 
Praktisk instruktion og holdninger 
Gruppearbejde og fremlæggelse/diskussion. (blandet på tværs af klubber og erfaring) 

• Introduktion nye medlemmer 
Holdninger til sporten, Teoriundervisning, Vejr/vind, skolingsforhold, udstyr, klubforhold, 
tandemflyvning. 

• Skoling på skrænt 
Vejr/Vind, Skolingsforhold, Radio, udstyr, skolesteder,  

• Skoling Bjerge 
Lokal guidning, forberedelse, erfaringskrav, Vejr/Vind, Radio, Reserveskærm 

• Fastholdelse, evt. optræk 
Konkurrencer, udlandsturer, klubarrangementer/-liv, personlig udvikling, instruktør, optræk 
(hvornår) 

7. Kl. 1600-1645 
Evt. KDA/FAI v/ Anders Madsen 

8. Kl. 1645-1700 
Afslutning 

 

Herefter er der hygge for dem som har lyst. 

 

Med venlig hilsen 
Søren, Jens og Mads 
 


