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HANGCAMP i uge 27 
 

Årets ”HANGCAMP” afholdes af XC-

Sjælland på MDK’s (Fasterholt 

Hanggliding & Paragliding Center) 
flyveplads alle hverdage i uge 27. 

Vi flyver fra solopgang til solnedgang 

og der er drageflyve-instruktør for alle 
medlemmer af MDK og XC-Sjælland. 

Andre klubbers elever kan komme med 

egen instruktør. 
Alle HG- og PG-piloter er velkomne til 

at bo og flyve hos MDK på de 

almindelige økonomiske betingelser for 

stedet. 
Se hjemmesiden: www.drageflyvning.dk 

Tilmelding ikke strengt nødvendig, men giv gerne et kald på 2010 7060 eller et par ord 

til bstrandqvist(a)privat.dk 
 

Venlig hilsen Birger Strandqvist, 

Lejrchef, XC-Sjælland 
 

 

Ny dansk general sekretær for europæisk hanggliding og paragliding. 
 

DHPU’s tidligere formand Rasmus Rohlff er blevet valgt til general sekretær(GS) i 
European Hang Gliding & Paragliding Union(EHPU) efter Mark Dale fra UK har 

valgt at træde tilbage efter at have gjort et stort og godt arbejde som GS i EHPU i 

mange år. Efter en tæt valgkamp med Chris Borra fra holland, blev Rasmus valgt af de 

europæiske hanggliding og paragliding unioner til at varetage rollen som GS for 
verdens største sammenslutning af hangglider og paraglider. 
 

KDA's formand Helge Hald udtaler "Det glæder os i KDA, at den danske indflydelse 

er stor i europæisk sammenhæng. Rasmus Rohlff er tidligere bestyrelsesmedlem i 

KDA og tidligere formand i Dansk Hanggliding og Paragliding Union og vil helt 
sikkert også i EHPU fortsætte med at gøre en stor indsats for drageflyvningen og de 

danske interesser - herunder også flyvesikkerheden." 
 

Rasmus glæder sig over sit nye tillidshverv og håber, at han kan leve tilfredsstillende 

op til opgave og at EHPU kan støtte endnu flere europæiske lande og piloter med at 
samarbejde om at fremme vores flyvning i Europa. Rasmus første opgave var at 

repræsenterer EHPU ved Europa AirSport årlige møde den 24.-25. marts i Köln og 

skal gennem året varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelse mv. ved EHPU’s 
årlige møde.  
 

Italien og FIVL med Luca Basso som præsident har formandskabet i EHPU i 2012/13 

og afholder det næste møde i februar 2013 i Italien. Formandskabet i EHPU går på 

omgang efter forbogstavet i landenes navne på engelsk, så at Holland(Netherlands) 
overtager i 2013/14 og Norge i 2014/15. Danmarks havde sidste gang formandskabet i 

EHPU i 2006/07 med Niels Jensen som formand.   
 

 

 
 

         Indhold:    
 

 

HangCamp 2012 
XC’SJ tager til Fasterholt 

 

EHPU nyt 
Rasmus får toppost 

 

XC Sjælland 
Nyt græs under flyvestøvlerne 

 

All You Can Fly 
Mod nye bjergtinder 

 

Dutch HG Open 
Tager til Østrig 

 

 
 

 

 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 Bent Daugaard 

Bank: Sydbank 

Reg. 7703 konto 0102925 

 

Stof til nyhedsbrevene 

sendes til administrationen 

Deadline for næste 

nyhedsbrev: 

3 Maj   2012 
Planlagt udsendelses dato: 

11 maj 2012 

 

 

 

 

  
Paragliding Hanggliding 

Nr.082 –  13 Februar 2012 –  11. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 

http://www.xc-sjaelland.dk/
http://www.xc-sjaelland.dk/
http://www.drageflyvning.dk/
www.dhpu.dk
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EHPU er en sammenslutning af 17 europæiske flyveunioner, som tilsammen 

repræsenterer ca. 102.000 hangglider og paraglider piloter. EHPU har til formål at 

fremme og beskytte hanggliding og paragliding i Europa. Følgende landes nationale 
hanggliding og paragliding unioner er medlem af EHPU: Østrig, Belgien, Tjekkiet, 

Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, 

Rumænien, Slovakiet, Sverige, Schweiz, UK.   
 

Læs mere om EHPU på www.ehpu.org 
 

Nyt samarbejde mellem flyvegrene. 
 

I løbet af de seneste 2½ år har der været arbejdet på et evt. samarbejde ml. 

svæveflyvere, PG’ere og HG’ere på Sjælland. 
Forskellige tiltag omkring optrækspladser har været forsøgt og XC-Sjællands gamle 

klub-bane har været genstand for hvervning af PG’ere i en periode uden videre held. 

Sammenfaldende hermed har DHPU kørt med en politik om at der skulle være 5 
optrækpladser dækkende hele landet. Der har altså været flere interesser i at få 

optræksplads-kabalen til at gå op. Forskellige folk har været inde over at få resultater 

vedrørende et Sjællandsk termikflyvningsmiljø. 

 
Udsnit af banen og hangar / klubhus. 
 

Nu er status at gode kræfter fra et PG-projekt på midtsjælland, som blev opgivet efter 

kort tids aktivitet til fordel for en større plan, er endt op i en om muligt endnu mere 

seriøs PG-klub ved navn PG-Tølløse. Denne nye meget aktive klub har parallelt med 

XC-Sjælland fået en samarbejdsaftale klar med Tølløse Flyveklub om at flytte ind hos 
dem på deres store fine svæveflyveplads lidt uden for Tølløse. 
 

Efter mange møder og drøftelser ser vi frem til rigtig meget flyve-aktivitet og ditto -

glæde i de kommende år. Vi har afprøvet ”tæt trafik” og praktisk samarbejde og det 
tegner til at vi kan få dette nye 

kraftcenter for fri flyvning til at 

fungere rigtig godt. 
Der vil nok gå et par år inden 

vores fælles drømme bliver 

fuldt gennemført. XC-Sjælland 

starter blødt med kun at starte 
scooterskolingen i Tølløse 

Flyveklub, mens vi venter på 

endelig økonomisk fraflytning 
fra Skjoldenæsholm. PG-

Tølløse er under fulde sejl og 

svæveflyverne gør hvad de kan for at holde tempoet oppe. 
Så vil vi udvikle det gode samarbejde efterhånden som vi får de hele til at glide (om 

man så må sige). 

Jeg vil slutte med at udtrykke et håb om at vi på Sjælland kan medvirke til at generere 

mere flyvning, uddanne flere piloter og i det hele taget styrke flyvemiljøet indadtil 
såvel som udadtil til glæde for os alle sammen. 
 

Birger Strandqvist, XC-Sjælland. 

 

  
 

Bestyrelsen: 

 

Formand, DIF, mm.: 
Jens Voetmann 

V. Heisesvej 9b 

3450 Allerød 
Tlf. 2946-2242 
jens.voetmann(a)mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Sikkerhed, uddannelse, 

bredde:?? 

Birger Strandqvist 

Rendebakken  16, Gelsted 

4160 Herlufmagle 

Tlf. 2010-7060 
bstrandqvist(a)privat.dk 

 

PR, Regler, IT, 

administration:?? 

Michael Olesen 

Næsborgvej 28 2tv 

2650 Hvidovre 

Tlf. 2612-2397 
Michaelolesen(a)mail-boks.eu 

 

Elite:?? 

Hyben Luise Dige 

Sønderagervej 26,1 

7400 Herning 

Tlf. 24913292 
hybendige(a)gmail.com 

 

Økonomi, motor:?? 

Kirsti Bakholm Husted 

H.C. Andersensvej 37 

7330 Brande 

Tlf. 2539-1161 
kis_husted(a)hotmail.com 

 

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 

Fredericiagade 21A 

7500 Holstebro 

Tlf. 2289-9893 

soren(a)ladegaard.net 

 

 

http://www.ehpu.org/
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
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Nedenstående information er tilgået redaktøren. 
 

The Dutch Open 2012 goes to Schiesling/Aflenz(Kapfenberg), Austria. 
 
 

Dutch Open 2012 is confirmed ! 

It took a few months organizing, but now the Dutch Open is on the FAI Calendar. 
It will be held in Aflenzerland in Austria (50 km North of Graz) from May 27

th
 till 

June 2
nd

. This location is a private area and therefore only 50 pilots can participate 

here. This will be the first time an international competition is being organized at this 

  
 

Flyvechef: 
 

Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 

7330 Brande 

Tlf. 2044-4458 

 

 

Uddannelseschef: 
 

Mads Ullitz 
 
 
 
 

 

Sikkerhedschef: 
 

Nick Godfrey 

Dammen 1, Ore 
5400 Bogense 

Tlf. 6444-2645 

 

 

Breddeudvalg: 
 

Birger Strandqvist 
Rendebakken 16, Gelsted 

4160 Herlufmagle 

Tlf. 2010-7060  

 

Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 

7330 Brande 

Ttlf. 2044-4458  
 

Louise Thuren Jørgensen 
Svendborggade 2, st. th. 

2100 København Ø, 

Tlf. 2014-7146 

 

 

 

 

 
 

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) 
 

 

 

mailto:kennethbakholm@gmail.com
mailto:jens.voetmann@mail.dk
mailto:Niels.Jensen@sebbersund.dk
mailto:Niels.Jensen@sebbersund.dk
mailto:dammen@post.tele.dk
mailto:bstrandqvist@privat.dk
mailto:kennethbakholm@gmail.com
mailto:lullesky@yahoo.dk
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site. Aflenzerland is known as a great +200km location, but until now only flown by 

local pilots. 

The track&trace system will be used for the first time, which is a great benefit. 
On top of the official startplace, the Schiessling, is a big field of grass. 

The local gliding airfield will be used as official landing area. 

Besides the Dutch Open, there will also be a class V competition and for talents there 
will be an encouragement price. 

For more information and registration go to: http://tinyurl.com/dutch-open-2012 

 
 

Participation:  
You can always participate, registering is even possible on the night before the 

competition actually starts. But we do have a maximum of 50 participants this time, 

so let us know quickly if you want to join. 

If it’s your first Dutch Open or something changed since last year fill in the 
registrationform (ask for it by email, when you registrate) so we know you are joining 

and registration goes way quicker.  

What do you 
need? 

You need IPPI 5 

or a license that 
equals this. 

You’re also in 

possession of a 

FAI sporting 
license and 

insured for 

liability and 
healthcare costs. 

And of course, 

you pay the 
enrolment fee.  
 

 

 

 
Arkiv foto fra Dutch Open 2008, Meetdirector Harms og Annett i forgrunden 

 

Entering the competition:  

Just send an email to sportcommissie.zeilvliegen(a)knvvl.nl or harm.annet(a)planet.nl 
You can pay in advanced or in Austria, just let me know what you want. 

What are the costs? 

125 euro; organizational costs, a t-shirt and the use of a track and trace system.  If you 
want to join our pickup service and transportation to launch, then the total costs will 

be 275 euro. If you pay the costs before April the 15th the total costs will be 255 euro. 
 

New information will be placed on www.zeilvliegen.nl. 
 

Annet Vieregge 

Chairman Dutch Competition Committee of the KNVvL 
 

 

 

  
 

PG XC eliteudvalget: 
 
 

Marcus Malmqvist 
Lille Strandvej 18E 3.tv. 

2900 Hellerup 

Mobil 6165-5644 

marcumulus (a ) gmail.com 
 

Morten F. Olesen 

Skodshøj 32, Guldbæk 

9530 Støvring 

Tlf.: 2447-7742 
Morten(a)s32.dk 
 

Mads Syndergaard 

Storegade 10, Husby 

5592 Ejby 

Tlf.: 4083-8770 
Mads(a)syndergaard.dk 

 

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 
 
 
 

Se alle udvalg på: 

www.dhpu.dk - Organisation 

 

http://tinyurl.com/dutch-open-2012
http://www.zeilvliegen.nl/
mailto:bo@gamba.dk

