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Repræsentantskabsmødet 2010 på Fasterholt 
 

Dette er blot et resume fra mødet, læs referatet på dhpu.dk om ca. 1 uge. 
 

Der var 35 mulige stemmer. Som dirigent blev valgt Jan Darfelt fra DIF. 
 

Formandens beretning. Se trykte beretning. 
Der var lidt spørgsmål til beretningen, bl.a. de 9500 fods flyvehøjde. SLV har 
henvendt sig til Kenneth B, men bl.a. vil et  krav være en certificeret højdemåler. 
Paramotor emnet blev også behandlet. 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

Indkomne forslag 
Valhalla med flere, havde 7 forslag. 

1. Den store stigning på ID / Rating blev forslået udskudt til 2011. 
Forslaget blev trukket, da det ville blive behandlet under budget.  

2. Salg af bus. Rasmus R vi arbejder allerede på sagen, med en ordning. 
Der blev stemt om forslaget. For 31 - 3 stemte ikke 

3. Ny bus skal ikke indkøbes. 
Der blev stemt om forslaget. For 33 – 2 stemte ikke 

4. Hensatte midler til køb af bus frigives. 
For 33 – 2 imod. 

5.  DIF fordelingsnøgle blev diskuteret. 
Forslaget blev konkretiseret til: At bestyrelsen kan fordele 50% af hele DHPU´s drift 
overskud, til bredden og eliten i en fordelingsnøgle 3:1. 
For stemte 13, 22 imod, 0 undlod. 

6. Uddannelses tilskud. Efter lang diskussion blev forslaget trukket. 
7. Blev omformuleret og jubilæumsbogen blev droppet. 

Afstemning 28 for, 4 imod  og 3 blanke. 
 

Budget. 
Der blev diskuteret en del om Rating kort prisen. 
Bestyrelsens / budgetmødets forslag på 400 kr, blev vedtaget med 26 stemmer for. 
Resten af gebyrerne blev også godkendt. 
 

Vedtægter. 
Der blev vedtaget en del opdateringer af vores vedtægter. Det var tiltrængt da vi er 
blevet indhentet af nye teknologier. I fremtiden vil f.eks. indkaldelser til 
repræsentantskabsmødet være ”elektronisk”. 
 

Budgetmøde 
Der blev vedtaget at afholde et budgetmøde i november. Budgettet skal så fremlægges 
til repræsentantskabet. Men bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne fik ikke særskilt 
stemmeret på budgetmødet. 
 

Økonomiudvalg 
Trukket da ovenstående blev vedtaget. 
 

Motoruddannelsen. 
Vil blive indlagt i driftshåndbogen og der arbejdes på at få det godkendt af SLV. 
Der vil ikke blive nedsat et udvalg til at arbejde på at lave en ren motoruddannelse, så 
det bliver muligt at blive motorflyver, uden at være fritflyver først. 
 

Valg af bestyrelse. 
Formand Rasmus Rohlff 
Bestyrelsesmedlemmer, Dennis og Birger blev genvalgt. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
 

Rep-mødet 
En kort briefing 
 

PG DM 2010+FunCup 
Denne gang I Bassano 
 

Husk at betale 
Forsikring & Sportslicens 
 

CIVL mødet 
Et udpluk af beslutningerne 
 

 
 
 
 
 

 
 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  Marts 2010 
Planlagt udsendelses dato: 
07 April 2010 
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Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Til udvalgene skal der bruges rigtig mange medlemmer og heldigvis var der mange 
der stillede op. Men der mangler dog nogle frivillige, som det kan ses nedenstående. 
 

HG Elite udvalg. 
Kandidater søges! 
 

Uddannelse udvalg. 
Kandidater søges! 
 

PR udvalget 
Kandidater søges! 
 

Forsikringsudvalg 
Kandidater søges! 
 

Overvej om du kunne være interesseret i en af posterne og henvend dig til 
bestyrelsen for at høre præcis hvad de indebærer. 
 
 
PG DM 2010 & FunCup 
 

Indbydelse til Paragliding Danmarksmesterskaber 2010 og Bassano Funcup 
 

Funcup     mandag d.29/3 til onsdag d.31/3 
DM            torsdag d.1/4 til søndag d.4/4 
 

Sted 
Basen for konkurrencen er, ligesom tidligere år, Tillys, Bassano.  
 

Tillys:  45°48'39"N  11°46'25"Ø  
Og vi mødes der til registrering søndag d.28/3 om eftermiddagen. 
Medbring GPS og evt. kabel. Radiofrekvens: 145.550MHz 
 

 
 
Beskrivelse 
Funcuppen er den samme som vi kender den. Læs evt. mere nedenfor.  
I år vil vi udvide successen ved at lade Funcuppen blive efterfulgt af DM.  
 

Arrangementerne vil være ens, bortset fra at der nok ikke vil være helt så meget 
guiding under selve flyvningen under DMét og resultaterne vil tælle på vores 
rangliste. 
 

 
 
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 



 

 
DHPU Nyhedsbrev Marts Måned 2010 

4 sider 

Formatet er enkelt; der er vægt på uformel og afslappet stemning, at få en masse god 
flyvning, at blive introduceret eller lære en masse om konkurrence/ opgaveflyvning 
og frem for alt, en masse gode og sjove oplevelser sammen med ligesindede!  
Formenligt bliver det muligt igen i år, at erfarne piloter lader sig falde lidt tilbage og 
guider mindre erfarne gennem tasken under Funcuppen.  
I 2009 var der 17-18 deltagere og mange havde deres hidtil største flyvemæssige 
oplevelser med lange flyvninger og målsucceser. Andre fik prøvet at programmere 
GPS'en, at tage starten o.l.  
 

Vi sørger for at briefe alle via radio om morgenen om hvor vi skal hen, og sætter en 
opgave fra den valgte start. Vi flyver sikkert enten i Bassano eller i Feltre, men fordi 
det ikke er endeligt afgjort på forhånd, er det en god idé at følge med i radiobriefingen 
om morgenen. 
 

Om aftenen tager vi imod gps tracks, scorer flyvningerne og laver en samlet rangliste. 
 

Der er ikke transport, madpakker, kort, T-shirts eller ophentning. Vi ringer normalt 
sammen og hjælpes ad med evt. ophentning rundt omkring og det plejer at virke helt 
fint. Hvis nogen er interesserede i at stå for organisering af noget ophentning, er vi 
gerne behjælpelige. 
 

Hvorfor så sen udmelding? 
Funcup er jo en tradition, som vi ikke normalt gør et stort nummer ud af at reklamere 
for. De fleste ved at det er der og at man er velkommen. 
I år er det så kombineret med DM. Og vi beklager, at vi ikke har været i stand til at 
proklamere dette noget tidligere.  
Årsagen er, at vi først nu har fået grønt lys fra DIF for at måtte afholde officielle 
DMér i udlandet. Og det tog desværre meget længe tid at få, end vi havde forventet. 
Vi håber ikke at det vil være et for stort problem for nogen. Og håber også, at det vil 
blive set som formildende omstændigheder, at de fleste vel allerede har planlagt at 
være i Bassano alligevel og at der ingen tilmeldingsfrist er. 
 

Deltagerkrav 
Parapro Trin 4. - hvis det kniber, kan der være mulighed for at få dispensation. 
Kontakt os gerne med det samme. 
Udstyr: GPS (medbring dit kabel)  
 

Pris: 
Gratis 
 

Tilmelding 
Der er ingen tilmeldingsfrist. Men vi vil meget gerne have en indikation fra dig, hvis 
du på forhånd kan sige at du er interesseret. Bare så vi har en idé om hvor vi er. 
Vi håber på rigtig mange deltagere idet unionen kun modtager tilskud fra DIF hvis der 
er minimum 15 deltagere.  
 

Skriv eller ring til Marcus: marcumulus(a)gmail.com Tlf. 61 655 644 
 
Med Venlig hilsen Paraglider Eliteudvalget 
Morten, Mads og Marcus 
 
 
Har du husket fornyelserne? 
 

Forsikringer. 
Køb af forsikringer sker ved at følger vejledningen på dhpu.dk. 
På forsiden findes et ”Faneblad”, der hedder ”Forsikring”. 
Der ligger så vejledningen til betaling mm. 
 

Sportlicenser. 
Det er kun et krav til dem der flyver med i FAI konkurrencer. Sportslicenser skal 
anskaffes via Chefinstruktøren / kda.dk 
På kda.dk vælges til venstre ”KDA Pilotshop” og under denne ligger ”Sportslicenser”. 
Der ligger så vejledningen til betaling mm. 

 
 
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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CIVL plenarmødet 20-22 februar. 
 
 

Som sædvanligt var der rigtig meget på agendaen, her er et lille udpluk: 
 

Der blev nedsat en PG arbejdsgruppe der skal se på om der skal laves ”Class E” (en 
ny EN standard klasse). Fabrikanter skal måske have mulighed for at lave en test, 
med tilhørende dokumentation og video før prototyper kan deltage i Cat1. 
 

For både HG og PG er der nu krav om at bruge godkendte hjelme. Den standard 
der er valgt er EN966, som er velegnet til vores sport. Hjelme af en bedre standard 
vil dog nok ikke blive afvist, kravet kommer fra at der var piloter er mødt frem med 
”en spand” som hjelm. 
 

På HG siden bliver prototyper udelukket fra Cat1 konkurrencer fra 1 september 
2010. Af hensyn til fabrikaterne og deres test piloter, blev det besluttet at udsætte 
implementeringen af reglen. De får således lidt tid til at tilpasse deres 
udviklingsprogram til de nye regler. Det krævede en del lobby arbejde at få det 
vedtaget, pga. at den slags ændringer kræver 2/3 flertal. 
Et forslag om begrænsning af ballast, blev trukket tilbage af Frankrig, men kan 
forventes at dukke op igen næste år. 
Et forslag om ”virtuelle mål” med minimums højde, viste sig at være et ønske til 
FS scoringsprogrammet og pt. kun til Cat2 konkurrencer. 
Det blev besluttet at omskrive FS, så piloter kan få konverteret højde til distance. 
Som f.eks. når en opgave bliver stoppet pga. af torden vejr. Det skal testes i Cat2 
konkurrencer. 
 
Scott Torkelsen blev igen valgt ind som Vice President i CIVL’s ”bestyrelse”. Vi 
har således igen vores egen mand inde i inderkredsen, med de fordele det kan give 
os. 
Dennis Pagen havde valgt at træde tilbage som formand i HG kommiteen, i stedet 
er det nu Oyvind  Ellefsen. 
Den ny præsident blev John Aldridge, da Flip Kossier trak sig tilbage efter 5 år. 
 
PG XC EM 2012 bliver i St. Andre – Frankrig. 
HG XC EM 2012 bliver i Kaisery - Tyrkiet 
 
Hvis du ønsker at få mere info om ovenstående, eller alle de andre emner der blev 
behandlet, er du velkommen til at kontakte en af dine CIVL delegerede, Scott og 
Niels Jørgen. 
 
Skulle du have ideer der kan øge sikkerheden for vores sport, så tøv ikke med dele 
dine ideer med os andre. Vi skal i de kommende år forsøge at finde alle de små ting 

der tilsammen kan skabe mere sikre konkurrencer og dette skulle gerne også smitte 
af på flyvning uden for konkurrencerne. 
 
 

 
 
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) 
 

 


