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Bjerg sommerlejr med ekspertise til rådighed. 
 

Airwave paragliding klub afholder bjergkursus og termikkursus i uge 29. Bjergkurset 

er velegnet for trin 2 piloter med under 15-20 timers flyveerfaring som ikke har fløjet i 

bjergene før. I kurset sikrer vi os at alle eleverne får så mange flyvetimer som muligt, 

under stabile vejrforhold og med instruktører i radioen på både start og landing. 

Termikkurset egner sig til folk der gerne vil lære at flyve termik eller forbedre deres 

flyveerfaring i termik- og distance-flyvning. Kurset er velegnet til piloter med over 20 

timers flyveerfaring.  
 

Der vil endvidere blive lagt små opgaver i distanceflyvning, hvor eleverne kan 

vejvises af instruktøren.  

Kurset bliver afholdt i Kössen som er et super godt sted for de nybegyndere så godt 

som dem der vil flyve flere timer og mange kilometre ad gangen. Kössen byder 

endvidere på mange andre spændende aktiviteter for familien eller de dage hvor vejret 

ikke er helt flyvebart. 
 

Essie og Jacob fra Airwave vil være de instruktører der hjælper dig igennem kurserne. 
 

Der er kun plads til 10 personer på hvert kursus! Tilmeldingsfristen er d. 5. juli og 

kurserne er åbne for alle unionens medlemmer. 
 

Vi forventer at du har dit eget udstyr med.  

Yderligere information findes på www.airwave-gliders.dk , under event kalenderen. 

Tilmelding eller nærmere info: 

Kontakt Essie på 4167 8961 eller essie(a)airwave-gliders.dk 

 

Paragliding Fun cup og Danish Nationals påsken 2010 Bassano. 
 

Godt flyve sultne efter en laaang kold vinter drog mange danske piloter til Bassano. 
Der var piloter fra næsten samtlige Danske - Grønlandske klubber, så rigtig dejligt at 
møde nye og ”gamle” venner der. 
 

Morten Olesen, Marcus havde 
arrangeret Funcup og Danish Nationals 
i påske perioden der var 30 tilmeldte 
piloter, godt gået.  
 
Først Fun Cup hvor vi lærte lidt om 
start positionsring, task flyvning og 
GPS. 
Vejret var ikke helt med os så første 
task i Fun Cup blev aflyst ca 10 min før 
take off vinduet åbnede (der blæste en 
strid side vind). Mange piloter startede 
og flere af os knap så skarpe piloter 
ventede lidt ovre ved antennen for at se 
om modvinden mod Possagno ville tage 
lidt af, det gjorde den og flere piloter 
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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 

gennemførte tasken når den nu alligevel var i gps’en :-) Det blev en fantastisk 
flyvedag med +4 timers flyvning i god termik. 
 

Vejret var ikke helt i top så næste Fun Cup task kunne ikke afholdes, men der var 
arrangeret ”tør træning” der blev lagt task som vi spadserede rundt, rigtig godt, det 
gav meget bedre kendskab og forståelse af GPS'ens brug under task flyvning. 
 

 
Passere tæppe starten på vej ud til Rubio turn point 2 efter Possagno turn point 1. 
 

Danish Nationals startede 1 april til 4 april, vejret drillede lidt men det lykkedes at 
afholde 2 tasks. 
Stadig i fin afslappet atmosfære så os lucky go happy piloter kunne være med :-)  
Første task blev afholdt den 2-4 fin tur på ca 43,5km, tasken var lagt så den ikke var 
for vanskelig og vi var 10 der kom til GOAL ( fin fornemmelse ) nogle hurtigere en 
andre de skarpe ( 1 Morten O- 2 Marcus -3 Mads C - var ca 1:45 om turen, jeg var 
absolut langsomst med 2:23 men fedt at komme hele vejen rundt :-) 
 

Passere tæppe starten på vej ud til Rubio turn point 2 efter Possagno turn point 1. 
 

Task 2 blev afviklet den 3-4, tasken 58 km og forholdene var lidt vanskeligere så kun 
Morten O og Max kom i mål den dag, vi andre dryssede ned ude omkring turn point 1 
ca. 17 km ude fra take off, men en fin fin dag, med indlagt trave tur for nogle af os 
udelandere. 
 

Resultaterne kan ses på 
http://dm.pgcomps.net/comps/?op=view_comp
&compID=332 
 

Flyvninger i perioden kan ses på : 
http://www.paraglidingforum.com/leonardo/tr
acks/world/2010/brand:all,cat:0,class:all,xctyp
e:all,club:all,pilot:0_0,takeoff:all&sortOrder=
DURATION&fltr=2000DC0041IT.43DK_GL
. 
 

Konklusion: Lærerig flyve ferie med to events, 
der selv om vejret ikke var helt max gav gode 
oplevelser og masser af flyvning sammen med 
gode folk. Tak til M&M for deres arbejde med 
at lære fra sig inden for XC flyvningens ædle 
kunst. 

      3 David, 1 Morten, 2 Marcus 
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”Veteran Games” genopstår. 
 

World Masters 2010  July 11th – 
17th 2010 Wolfsberg/ Kärnten/ 
Österreich 
Er en konkurrence for +50 årige 
mænd og +45 årrige kvinder, der 
flyves i 2 klasser FAI Class 1 & 5  
Så er du til knap så seriøse 
konkurrencer og alders 
”kvalificeret”, så kunne det blive en 
god oplevelse. 
 
 
FAI overvejer World Air Games i Herning 
 

FAI repræsentanter besøgte i påsken Herning, nærmere bestemt Skinderholm 
Flyveplads, Sportscentret og Fuglsang sø. 
Besøget havde til formål at afklare mulighederne for at afholde WAG 2011 i Herning. 
Efter besøg på de foreslåede flyvesteder og drøftelser med FAI's repræsentanter, 
borgmester Lars Krarup, kulturchef Jørgen Krogh samt KDA's WAG team, var der 
enighed om at det måske ville kunne lade sig gøre at afholde WAG 2011 i Herning - 
dette forudsætter dog at de budgetter, der er i arbejde justeres til at passe til ønskerne 
fra Herning Kommune. 
KDA forventer en afgørelse fra FAI den 23. maj, hvorefter SportEvent Denmark's 
bestyrelse skal have punktet på dagsordenen. Derefter vil vi vide om verdens største 
luftsportsarrangement kommer til Danmark i 2011. 
(am) 
 
 
Ynglende vandrefalke på Stevns Klint 
 

Vi har modtager følgende henstilling om at begrænse flyvning af hensyn til ynglende 
vandrefalke på Stevns Klint. Følgende tekst er modtaget fra Stevns Kommune.  
KDA glæder sig over den flotte fugle igen har valgt at bosætte sig i vores natur, og 
håber at alle medlemmer (og andre) der flyver i området vil respektere ønsket om at 
lade fuglene få fred i yngletiden. 
 

"Vi kan i fællesskab igen i år glæde os over, at Vandrefalken sansynligvis igen yngler 
på Stevns Klint. Med 2 unger på vingerne i 2007, 3 unger i 2008 samt 3 unger i 2009, 
må vi sige, at de foregående år har været en succes. Vi håber derfor, at alle lige som 
de foregående år, vil være med til at passe på parten. ndrefalke er beskyttet af EU´s 
fugledirektiv, hvorfor vi er forpligtet til at undgå at forstyrre fuglene omkring 
redepladsen. Stevns Kommune er myndighed. 
Vi anmoder Jer om, at jeres Organisation henstiller til medlemmerne om ikke at flyve 
fra nu og til 15. juli i op til 1000 fods højde i et område der strækker sig fra LilleDal 
til Telemasten ved Tommestrup, 300 meter ind i land og 300 meter ud over vandet, 
parallelt med klintekanten. 
Hvis fuglene - mod forventning – alligevel ikke etablerer rede eller så snart vi på 
ungernes adfærd kan se, at de ikke længere har brug for denne beskyttelse, trækker vi 
denne henstilling tilbage." 
 

Se kortudsnit på næste side. 
 

På Stevns Kommunes vegne 
Steen Roed 
Natur- og vandløbsmedarbejder 
Direkte telefon: 56 57 51 51 
E-mail: steroe(a)stevns.dk 

 
 
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: 
 

Flemming Lauridsen 
Neksøvej 17, 7430 Ikast 
Tlf. 
 
 
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 
Oldermansvej 43 3 th. 
 2400 København N 
 
 
Breddeudvalg 
 

Kenneth Bakholm Husted 
H.C. Andersensvej 37 
 7330 Brande 
Tlf. 20 4444 58 
 

Louise Thuren Jørgensen 
Svendborggade 2, st. th. 
2100 København Ø 
Tlf. 20 14 71 46 
 
 
 

Se alle udvalg på: 

www.dhpu.dk - Organisation 
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