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DHPU søger Udviklingskonsulent 
 

Se annoncen på sidste side af nyhedsbrevet. 
 
Nyt fra Vingesus. 
 

Reserveskærmspakke kursus d.20/3. 
Traditionen tro holdt Vingesus sit årlige pakke kursus for reserveskærm. Også i år 
kom Dennis Wolthers forbi for at vise hvordan det skulle gøres. 
 

I starten af hver sæson afholder Vingesus 
et kursus i reserveskærmspakning. Dette 
for at sikre, at alt udstyr er klar til optræk 
og alle de forskellige bjergture, piloterne 
måtte tage på i løbet af året. Lørdag 
morgen klokken 09.00 var der så igen 
inviteret til årets pakkekursus. Denne 
gang i den lille by Ny Nørup lige udenfor 
Vejle. Der havde klubben lånt den lokale 
idrætshal, så der var plads til at kunne 
pakke flere skærme på en gang. Dagen 
startede med en kop kaffe og en lille 
samtale om, hvordan dagen skulle foregå.  
 

Derefter blev der hurtigt snakket paraglider snak på kryds og tværs i hallen. Dennis 
startede med at fortælle lidt fra egne erfaringer. Skal man have 1 eller 2 reserver? 

Frontcontainer eller ikke? 
Fordele og ulemper ved 
de forskellige elementer.  
Derefter blev der hængt 
en sele op som alle kunne 
få lov til at svinge rundt i 
og simulere et 
reserveskærmskast. Da 
skærmene var kastet 
begyndte forklaringen og 
demonstrationen på, 
hvordan man skulle pakke 
den igen på bedste måde. 

Dennis pakkede den første skærm, hvor alle kunne se på og stille spørgsmål. Herefter 
gik alle sammen to og to ud for at pakke egne skærme under opsyn af Dennis. 
Til sidst blev der givet en rigtig god forklaring på, hvorfor det ikke kun er vigtigt at 
pakke skærmen rigtig, men også at monteringen af skærmen i selen bliver gjort 
korrekt. Klubben vil gerne takke Dennis for endnu engang at komme og gennemgå, 
hvordan “reserven” skal pakkes. Vi håber, at dette års deltagere, og flere til, vil være 
med til et nyt pakkekursus næste år :o) 
 
Powered Paragliding 
Interessen for Powered Paragliding vokser stærkt i Danmark ! Powered paragliding, 
også kaldt PPG, har virkelig fået etableret sig i det danske paragliding miljø. For ikke 

 

 
 

         Indhold:    
 
 

Job opslag 
DHPU søger den rette 
 

Vingesus 
Der sker en del I den aktive klub 
 

Nyt fra bestyrelsen 
Læs bla. om 3-3-15 
 

Valgte på rep-mødet 
En del af de aktive medlemmer 
 
 
 
 

 
 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: 

26  April 2010 
Planlagt udsendelses dato: 

07 Maj 2010 
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så mange år siden var PPG en sport der kun var meget få der praktiserede. Nu er de 
motoriserede paraglidere blevet mange og antallet stiger hele tiden. Med det i 
tankerne har Vingesus i år lavet en PPG afdeling og hjemmeside med navnet 
Motorsus. Alle med PPG interesse kan her skrive og svare på indlæg i vores forum og 
kigge på friske PPG billeder i galleriet. 
Linket til Motorsus er:  http://vingesus.dk/motor/ 
 
Motor skoling forår 2010 
For dem der kunne tænke sig at lære at flyve med motor starter vi i april med at skole 
nye PPG piloter. Meld dig til nu, men husk at du skal være i besiddelse af S-teori og 
PP trin3 for at kunne deltage. Klubben har en motor som kan lånes, men det anbefales 
dog at man bruger sit eget udstyr. Instruktørerne vil være Jacob og Peter. Har du flere 
spørgsmål om motorflyvning er du velkommen til at kontakte dem. 
Mvh. Vingesus 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 

3-3-15 
Så er det nye DHPU-udviklingsprojekt ’3-3-15’ sat i søen.  
Og hvad var det nu lige det betød? – ”3-3-15” er betegnelsen for et arrangement, hvor 
tre klubber deltager i minimum tre dage med minimum femten deltagere.  
 

Arrangementet skal ikke nødvendigvis finde sted i Danmark. Også udenlandske 
arrangementer kan arrangeres.  
I bestyrelsen har vi besluttet, at vi indtil videre kan godkende op til ti af denne type 
arrangementer (se bestyrelsesreferat af 10.03.10). ”Venø-lejren” og ”Bassano Cup” er 
allerede blevet godkendt som 3-3-15-arrangementer. Der er derfor otte mulige 
arrangementer, der venter på at blive skabt. Måske af dig og din klub! ☺  
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Hvis du eller din klub drømmer om at arrangere et ”3-3-15-arrangement” for HG eller 
PG (eller begge dele), så tag kontakt til sekretariatet (4614-1509) eller se på 
hjemmesiden www.dhpu.dk. Snart kan en ansøgningsblanket udskrives fra 
unionshjemmesiden, så jeres arrangement kan få tildelt de 7.000,- danske kroner, der 
er sat af til hvert arrangement 

 

Udviklingskonsulentannoncen 
Vi har i bestyrelsen nu fået formuleret annoncen til vores nye udviklingskonsulent, 
der efterhånden har flere og flere spændende arbejdsopgaver i vente. Vi glæder os alle 
meget til at modtage ansøgninger både fra unionsmedlemmer og folk udefra. Lad mig 
med det samme sige, at vi i bestyrelsen ikke har nogen favoritter i tankerne. Vi venter 
bare med spænding på ansøgernes breve, der forhåbentlig snart vil strømme ind til 
Generalsekretær Anders Madsen i KDA.  
Jeppe Krogh 
 
Nye og genvalgte udvalgs medlemmer 
 

Eliteudvalg / PG: 

Marcus Malmqvist 
Mads Syndergård 
Morten F. Olesen 

Acro eliteudvalg / PG 
Dennis Wolthers 
Essie Saddi 
Pernille Bertelsen 

Motoreliteudvalg 
Peter Andersen 
Jacob Carstensen 

Auditørudvalg 
Anders Torup, Øst 
 

Auditørudvalg - fortsat 

Arne Haugaard, Øst 
Jacob Carstensen, Vest 
Peter Andersen, Vest 

Sikkerhedsudvalg 
Dennis Wolthers. 
Pernille Bertelsen 

Motorudvalget 

Bo Gamba 
Arne Haugaard 
Michael Sejersen 

 

Teknik- og 
Luftrumsudvalget 
Arne Haugaard 
Michael Sejersen 

Uddannelseschef 
Jens Voetmann 

Flyvechef 
Kenneth Bakholm 

Sikkerhedschef 
Nick Godfred 

 

 
 
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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Dansk Hanggliding og Paragliding Union 

 

Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis  
det røde x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.

ADMINISTRATION:    
Anders Madsen        
Lufthavnsvej 28   
DK – 4000 Roskilde       
Tlf: + 45 - 46141509   
Mail:dhpu@dhpu.dk 

 

__________________________________ Medlem af ____________________________________ 
 

 

 

Dansk Hangglider og Paraglider Union søger Udviklingskonsulent 
 
I forbindelse med en øget satsning på bredde- og uddannelsesområdet ønsker Dansk Hanggliding og 
Paragliding Union at ansætte en udviklingskonsulent, der i samarbejde med unionens sekretariat, 
bestyrelse og berørte udvalg kan sikre, at satsningen bliver gennemført. Stillingen er en 
halvtidsstilling. 
 
Arbejdsstedet er KDA sekretariatet i Roskilde lufthavn, hvor du kommer til at samarbejde med de 4 
andre medarbejder. Desuden vil der være behov for rejser til Jylland og møder om aftenen og i 
weekenden, da det er frivilligt arbejde for hovedparten af unionen og klubberne. Arbejdsopgaver er 
både mindre opgaver i breddearbejdet og klubbesøg, men også større projekter som 
udviklingsaftaler, arrangementer, sikkerhedsarbejde og idrætslejre.    
 
Alle ansøgninger er velkomne, men vi forventer at du er: 

• God til at have mange bolde i luften og have en professionel tilgang til arbejdet. 

• Er god til at forhandle og lytte og til at finde løsninger på små og store udfordringer. 

• Kendskab til DIFs fordelingsnøgle, støtteordninger og arbejde inden sportsforbund, klubber 
og evt. flyvesport.   

 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union kan tilbyde dig: 

• Halvtidsstilling 

• Spændende og alsidigt arbejde 

• Mulighed for hjemmearbejdsplads 

• Løn efter gældende overenskomst 
 
Ansøgning sendes til dhpu@dhpu.dk mærket ”Udviklingskonsulentansøgning”. 
 
Dit svar skal være os i hænde senest 3. maj 2010 kl. 12:00. Jobsamtaler afholdes i slutningen af 
maj. Forventet ansættelse pr 1. juni 2010. 
 
Yderligere information om jobbet kan erhverves ved at kontakte sekretariatet på (+45) 46 14 15 09. 
 
Med venlig hilsen, 
DHPU 
 
DHPU er en samling af danske hanglider og paraglider klubber og piloter i Danmark og Grønland. 
DHPU er medlem af DIF, KDA, FAI og EHPU. DHPU har ca. 800 medlemmer fordelt på ca. 25 
klubber. DHPU er eneste godkendte flyveoperatør med tilladelse til at uddanne og certificerer 
hanggliderpiloter og paragliderpiloter i Danmark, Grønland og Færøerne. DHPU modtager støtte fra 
Tipsmidler gennem Danmarks Idrætsforbund.   


