
 

 
DHPU Nyhedsbrev Marts Måned 2011 

5 sider 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Repræsentantskabsmødet 2011. 
 

Egentlig kunne referatet efter indkaldelsen blot skrives som: ”Alle blev genvalgt”. 
Men der var jo også et par forslag, et regnskab / budget der blev behandlet og faktisk 
blev en del tillidsposter tildelt ved kampvalg. 
 

Rasmus vores formand, valgte at bruge tiden på en præsentation af de fremtidsplaner 
bestyrelsen har, i stedet for at oplæse den beretning der allerede var sendt rundt med 
indkaldelsen. 
Et af hovedpunkterne var at frivillige skal belønnes. Ikke med penge, men der skal 
kræses lidt for dem der laver et stort stykke arbejde for unionen. Det kan f.eks. være 
tøj, bedre forhold til seminarer, mm. 
 
 

Regnskabet blev præsenteret af Anders Madsen fra sekretariatet. 
Der var lidt spørgsmål til vores fælles forsikring. Husk fremover at dækningen nu 
følger kalender året. 
 

Forslagene fra Albertrosserne blev trukket tilbage og blev flyttet til evt. Det der blev 
behandlet under eventuelt var: 
Påmindelse af reglerne om at eleverne skal flyve med vimpel. 
Uheldsrapporter. 
Radiokontakt krav til eleverne. 
Der var enighed om at sende forslagene til relevante udvalg og seminarer.  
 

Under budget behandlingen blev fordelingsnøglen til optrækspladserne diskuteret. 
Den nye fordeling vil belaste XC’SJ’s økonomi, da Tølløse endnu kun er under 
forsøgsordning og man derfor har dobbelt ”husholdning” og halvt tilskud. Men 
budgettets tal blev ikke ændret. 
 

Der blev valgt en ny bestyrelse. 
 

Formand: Rasmus Rolff  
Bestyrelses medlemmer valgt for 2 år: 
Jeppe Krogh og Bo Gamba 
 

Bestyrelsesmedlem for 1 år: 
Louise Dige 
 

Suppleanter: 
Lauri Makela og Kirsti Husted  
 
Dette var blot nogle notater fra mødet, læs hele 

det officielle referat på dhpu.dk 
 
 
DHPUs forum – nu også på smartphones  
 

I et forsøg på at få flere til at benytte forummet er 
det nu opdateret så det også fungerer via 
smartphones som iPhone og alle Android-
baserede telefoner ("Google-telefoner"). 
 

Man kan nu tilgå forummet som om det var en 
"app". Altså med simpel betjening med én finger. 

 

 
 

         Indhold:    
 
 

Rep-mødet 
Kort briefing 
 

DHPU.DK 
Nye smarte muligheder 
 

HG film 
Se dem I biografen 
 

PG DM/Funcup 
Tag med til Bassano 
 

HG Aerotowing 
Lær det på en uge 
 

All You Can fly! 
Nu med udvidet program 
 

 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: 

03 April   2011 
Planlagt udsendelses dato: 

12 April 2011 

 

  
Paragliding Hanggliding 

Nr.077 –  10 Marts 2011 –  10. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Det kræver, at man via Apples App-Store eller Googles Android Market køber og 
downloader programmet "Tapatalk" til ca. 20 kr. Via dette program kan man tilgå 
forummet på en "smartphone-agtig-måde". Det fungerer rigtigt godt.   
 

Man kan læse indlæg, se vedhæftede filer, logge ind og selv skrive indlæg, besvare 
indlæg og meget mere. Så nu kan man i en ledig stund på banegården, i frokostpausen 
osv. fordrive tiden med DHPUs forum. Brug det! ☺ 
 

Denne lille demonstrationsvideo på 2 minutter viser, hvordan man kommer i gang 
med DHPUs forum på sin smartphone: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_pORkwTcOho 
 
 
2 biograffilm med hanggliding – benyt chancen til at reklamere. 
 

Den 14. april 2011 er der premiere på tegnefilmen Rio 3D, som er lavet af det samme 
selskab, der også lavede Ice Age tegnefilmene. Hele traileren handler kun om 
drageflyvning. 
 

Man kan se traileren her: http://www.youtube.com/watch?v=6DfJ4kD1P-A 
 

Det er en oplagt chance for lave PR 
for drageflyvning. I MDK har vi 
derfor opfordret vores medlemmer 
til at kontakte deres lokale biograf i 
den by hvor de bor. Håbet er, at 
biografen kan se det "sjove" i, at der 
på premiereaftenen er udstillet en 
drageflyver i foyeren sammen med 
papfigurer og plakater for filmen. 
Her kan man så stå og vise flyveren 
frem og dele brochurer ud til de 
interesserede. 

 

Senere på året kommer den romantiske komedie "A little bit of heaven" med Kate 
Hudson i hovedrollen. Den danske premieredato er pt. ukendt. Filmen handler om en 
kvinde, der bliver dødeligt syg af kræft og derfor har en masse drømme hun vil nå at 
leve ud inden det er for sent. 
 

Blandt andet vil hun gerne flyve drage. 
 

I traileren til "A little bit of heaven" er der omkring 1 minut og 45 sekunder optagelser 
af drageflyvning: 
http://www.youtube.com/watch?v=rrSbpxTmv2I 
 

Produktionsholdet har angiveligt fløjet 22 tandemture hos Wallaby Ranch i USA og 
blandt andet lavet mange air-to-air optagelser. Tandempiloterne var efterfølgende i 
Hollywood for at indspille foran en "blue-screen". Hvis alle disse optagelser finder 
vej til den endelige film har vi endnu en fantastisk PR-platform, hvor vi igen skal 
have drager ud at stå i biograferne. 
 

Benyt chancen i drageflyverklubberne til at reklamere for sporten! 

 
 
Paragliding Danmarksmesterskaber 2011 - Bassano Funcup. 
 

Funcup     mandag d.18/4 til og med onsdag d.20/4 
DM            torsdag d.21/4 til og med søndag d.24/4 
 

Sted 
Basen for konkurrencen er, ligesom tidligere år, Tillys, Bassano, Italien.  
Tillys:  45°48'39"N  11°46'25"Ø  
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, DIF, mm.: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Uddannelse, bredde:?? 
Birger Strandqvist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
bstrandqvist(a)privat.dk 
 
Regler, IT, 
administration:?? 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
Elite, PR, sikkerhed:?? 
Louise Dige 
 
 
 
 
 
 
Økonomi, motor:?? 
Bo Gambas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Vi mødes der til registrering søndag d.17/4 om eftermiddagen. 
Medbring GPS og kabel. 
Radiofrekvens: 144.765MHz 
 

Beskrivelse 
Funcuppen er den samme som vi kender den. Læs evt. mere nedenfor.  
Og lige som sidste år vil 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 til DM vil tælle på 
vores rangliste. 
 

Formatet er enkelt; der er vægt på uformel og afslappet stemning.  

• At få klemt mest mulig god flyvning ud af påskedagene.  

• At blive introduceret eller lære en masse om konkurrence/ 
opgaveflyvning.  

• Og frem for alt, at få en masse gode og sjove oplevelser sammen.  
 

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. 

 

Det er også for dig 
Man behøver ikke være garvet cross country pilot for at være med. Hvis du kan 
flyve termik og har lyst til at komme på tur, så er både Funcup og DM noget for 
dig. 
Det er tanken igen i år, at erfarne piloter lader sig falde lidt tilbage og guider 
mindre erfarne gennem tasken under Funcuppen.  
I de seneste år er vi blevet stadig flere deltagere. Og det er alle tiders, da der så 
er flere at følges/ flyve om kap med.  
Så om du kommer for at blive danmarksmester eller for at komme ud og opleve 
lidt uden for ”husboblen”, så er du mere end velkommen. 
 

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. 
Skriv eller ring til Marcus: marcumulus(snabela)gmail.com eller 61 655 644 
 

Med Venlig hilsen 
Marcus og Lars Funder 

 
 
PG XC eliteudvalget: 
 
 

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 
 

Lars Funder 
 
 
 
 
 
 
 
 

HG XC eliteudvalget: 
 

Flemming Lauridsen 
Nexøvej 17 
7430 Ikast 
Tlf. 97156502 
Flemming(a)m-d-k.dk 
 
 

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 
 

Pernille Maria Berthelsen 
Tlf.. 41415101 
 

Motorudvalget:  
 

Arne Haugaard 
Hvalsø 
Tlf.  22732277 
 
Mikael Sejersen 
Dragør 
Tlf. 32549434 
 
Bo Gamba 
Rødovre 
Tlf. 61601000 
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Aerotowing med Hollænderne i Tyskland. 
 

Vores hanggliding klub »Daidalos 'arrangerer hvert år et par ture (hver mindst en uge) 
til Bösigen. 
Den blev brugt af en masse drageflyver piloter, der ønsker at lære aerotowing, men 
også en masse andre hanggliderpiloter der flyver XC-flyvning. 
 

Vi har planlagt 3 gange 1 uge med aerotowing i 2011 i Bösingen: 

• 30 april - 8 maj 

• 16 -24 juli 

• 10-18 september 
 

Du finder Bösingen omkring 70 km syd for Stuttgart, 8 km NV fra Rottweil i det 
sydlige Tyskland 
 

Danske piloter med aerotowing licens skal indmeldes i Daidalos, fordi jeg (Harms) er 
klubinstruktør og jeg har kun tilladelse til at instruere medlemmerne. Medlemskabet 
er imidlertid kun € 25,- pr år. 
Og i virkeligheden er det gratis, fordi medlemmerne af Daidalos betale mindre for 
optræk (normalt € 2,50 pr 100m). 
For undervisning forlangte vi tidligere € 75.-. Men på grund af erstatningsansvars 
årsager, måtte vi ændre dette til en noget højere optræksafgift. 
 

Vi laver optræk med en 100HK stærk Dragonfly, som bringer piloterne i 500m på 3 
til 4 minutter. 

 
Vi har 3 eller 4 optræksvogne i brug. Til undervisnings brug har vi flere (køl 
monteret) lodret stabilisatorer, en fjernstyret udløsere og bridler for disse. 
Optrækket betales pr hver 100 meter lodret, ca. € 3 hver 100 meter. 
Der koster € 8 om dagen for at bruge faciliteterne i hanggliding-klubben Bösingen, 
der er mulighed for at campere på området. Der er et toilet, elektricitet på pladsen og i 
landsbyen nærliggende (1 km) mulighed for at brusebad. Der er flere B & B i 
området, hvis du foretrækker mere luksus. 
 

Også i år vil Felix Rühle fra AIR give piloter mulighed for at lave en eller flere 
testflyvninger på en Atos VR eller VQ.It Deltagelse er derfor også en god mulighed 
for at test flyve de nyeste ATOS modeller. 
For kun 25 € .- som forsikringen koster, kan piloterne flyve Atos så meget som de vil. 
Selvfølgelig du er nødt til at tilføje optræksudgiften på ca. € 3,00 Euro pr 100 m. 
 

Hvis nogen beslutter sig for at deltage i en af disse optræk uger, så lad det os vide, så 
vi ved, hvor mange piloter vi skal regne med. 
Det vi har brug for at er vide: 
 

• Hvis du har brug for / ønsker instruktion. 

•  Hvilken type af vinge du flyver. 
 

Kontakt mig venligst for registrering, så vil jeg give dig deltaljerede informationer om 
omkostninger og praktiske detaljer. 

 
 
Flyvechef: 
 

Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 
7330 Brande 
Tlf. 20444458 

 
 
Uddannelseschef: 
 

Jens Voetmann 
 V. Heisesvej 9B 
3450 Allerød 
Tlf.: 29462242 

 

 
Sikkerhedschef: 
 

Nick Godfrey 
Dammen 1, Ore 
5400 Bogense 
Tlf. 64442645 

 
 
Breddeudvalg: 
 
Birger Strandqvist 
Rendebakken 16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20107060  
 
Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 
7330 Brande 
Ttlf. 20444458  
 
Louise Thuren Jørgensen 
Svendborggade 2, st. th. 
2100 København Ø, 
Tlf. 20147146 
 
 
 
 
 
 

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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For at lave aerotowing hos os, skal du have hjul på din bundbar! 
 

Se lidt film fra et af deres tidligere arrangementer: http://www.youtube.com/watch?v=wrxIxKroOHI  
Eller se nogle af de fotos der ligger på nettet: http://www.avda.nl/daidalos/  derefter "Foto's" og derefter 
"Bösingen ' 
 

Lad os vide, hvornår du ønsker at deltage! 
Venlig hilsen 
Harms og Annet. 
harm.Annet(a)planet.nl 
 

All You Can Fly!  

På Fasterholt Hanggliding og Paragliding Center. 
 

Bilfører-kursus  
Uge 19, når forårstermikken er bedst, håber vi på at skulle stå i alt for meget tøj og svede på banen i Fasterholt, de 
få minutter det tar’ at blive trukket op i termikken og køligere luft. 
I denne første af tre ”All You Can Fly” uger vil der sideløbende blive afholdt et bilfører-kursus og et starthjælper-
kursus, for dem der er interesserede. 
En aften eller to vil blive brugt på teori omkring optræk, brug af radio, klargøring af banen, vedligeholdelse af 
optræks udstyret, splejsning af linen, bremseskærm og sprængstykker. 
Der vil i hele ugen være praktisk træning i optræk med en erfaren bil-føre på passager-sædet og erfarne piloter for 
enden af snoren. På samme måde trænes starthjælper-funktionen. 
 

Bilfører-kurset og starthjælper-kurset er økonomisk støttet af DIF. 
Flere bil-førere gør det lettere at samle et hold af piloter, der gør det muligt at lave optræk - også på hverdage. 
Flere åbningsdage – flere flyvedage – flere medlemmer.  
 

Optrækspladsen er bemandet med pladsvagt:  
 

Maj: Uge 19 (9. til 15. maj) 
Juli: Uge 29 (18. til 24. juli) 
August: Uge 32 (8. til 14. august) 
 

Disse uger er også velegnet for elever og piloter der gerne vil øve optræk morgen og aften, hvor luften er mindre 
termisk. 
 

I uge 19 får du udover optræk og overnatning, mulighed for at deltage i et bilfører- samt et starthjælper-kursus for 
bare 500 kr. 
 

 

 
 Ved tilmelding samt betaling inden 1. april:    1200 kr. for alle tre uger 

  500 kr. for en enkelt uge 
 

                Ved tilmelding samt betaling efter 1. april:                        750 kr. for per uge 
 

 

               Tilmelding til allyoucanfly(a)drageflyvning.dk                   Betaling på konto: 5542  6270412910 
 
 

Se også www.drageflyvning.dk 
 


