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Rep-mødt 2012 
 

DHPU fik ny formand og det blev Jens Voetmann efter ent kamp valg. 
 

Der øvrige bestyrelse blev. 

Birger Strandquist.  

Michael Olesen.  

Hyben Luise Dige. 

Kirsti Bakholm Husted. 

 

Tillykke med valget! 
 

Referatet fra mødet er endnu ikke godkendt, men vil snart kunne læses på dhpu.dk. 

 

 
 

Paragliding i Basano. 

 

Paragliding Danmarksmesterskaber 2012 og Bassano Funcup 
 

 Funcup mandag d.2/4 til og med onsdag d.4/4 

 DM  torsdag d.5/4 til og med søndag d.8/4 

 

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.1/4 om eftermiddagen. 
Medbring GPS og kabel. 

Radiofrekvens: 144.765MHz 

 

Beskrivelse. 

Begge arrangementer kommer til at forløbe som de plejer.  Læs evt. mere nedenfor.  

Og lige som de foregående år vil FunCuppen blive umiddelbart 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 XC 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 

 

 
 

         Indhold:    
 

 

Rep-mødet 
Nye folk I bestyrelsen 

 

PG I Bassano 
Tag forskud på sommeren 

 

HG DM 2012 
Større og bedre 

 

All you can fly 
Flyvning  med alt inkl. 

 

 

 

 

 

 

 
 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: 

12 april   2012 
Planlagt udsendelses dato: 

17 april 2012 

 

 
 

 

  
Paragliding Hanggliding 

Nr.081 –  8 Marts  2012 –  11. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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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 vi kan give dispensation. Vi lover dog 

ikke noget, men kontakt os gerne med det samme. 
 

Udstyr. 
GPS (medbring dit kabel) og noget at flyve i (Til DM skal din skærm være godkendt 

som END, eller tilsvarende. Altså ingen Open Class). 
 

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 
61 655 644 

 

Med venlig hilsen 

Marcus, Morten Olesen og Lars Funder 

 

 
 

 

HG DM 2012 
 

DM i år bliver bedre og større end sidste år. 
Det er lykkedes at finde en meet director Ivan Jensen MDK, jeg er sikker på det bliver 

et stort plus for konkurrence. 

Lige nu ledes der efter officials og forberedes diverse. Konkurrencen er tilmeldt 

CIVL og på vej i konkurrence kalenderen. 
Der er foretaget få ændringer i Local regulations som er på hjemmesiden under 

documents. 

Læs den gerne igennem, og kommenter hvis der er fejl eller noget der skal ændres. 
Dansk mesterskab for klasse 1 vinger (flex vinger)  
 

Dato: 13 maj til 19 maj med 20 maj som reserve dag. 
 

  
 

Bestyrelsen: 

 

Formand, DIF, mm.: 
Jens Voetmann 

 V. Heisesvej 9B 

3450 Allerød 

Tlf.: 29462242 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Uddannelse, bredde:?? 

Birger Strandqvist 

Rendebakken  16, Gelsted 

4160 Herlufmagle 

Tlf. 20 10 70 60 

bstrandqvist(a)privat.dk 

 

Regler, IT, 

administration:?? 

 

Elite, PR, sikkerhed:?? 

Louise Dige 
Kaj Munks Vænge 7.1 

7400 Herning 

Tlf. 24913292 

Luisehamborgdige(a)gmail.

com 

 

Økonomi, motor:?? 

 

Ny valgte medlemmer. 

Michael Olesen.  

Kirsti Bakholm Husted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent: 
 

Erik Bennekou 

Tlf. 28120607 

Erik(a)bennekou.eu 

 

Information om klubberne 

findes på dette web-link: 

http://www.dhpu.dk/nydh

pu/klubber/klubber.html 

 

DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 

Langelinie 18, 1. 

7500 Holstebro 

Tlf. 2289-9893 

Webmaster(a)dhpu.dk 

 

 

 

mailto:jens.voetmann@mail.dk
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
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Sted: Fasterholt 

Hjemmeside: www.dohg.dk 

Tilmelding via hjemmesiden. Pris 900kr. 
FAI sports licens påkrævet, fåes hos http://www.kda.dk/sportlicenser 
 

Der er reserveret 16 pladser til danske piloter, prioriteret efter ligalisten 2011. 

http://www.dhpu.dk/liga/ligalister/ligalisten.asp?year=2011&vinge=HG 

Pladserne er reserveret indtil 1. april, til betalte tilmeldinger. 

7.pladser er reserveret til udenlandske piloter indtil 29. april. 
 

Piloter på venteliste prioriteres efter tilmeldings tidspunkt. 
 

Hilsen Flemming 
 

 

 

  
 

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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