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Paragliding FunCup & DM i Bassano.    

Traditionen tro lagde Bassano del Grappa igen i år landskab til afholdelsen af FunCup 

og DM i Paragliding. Piloter fra alle dele af landet incl. Grønland havde valgt at bruge 

påskeferien i Italien. Nogle kom som elever for at stifte bekendtskab med 

termikflyvning for første gang - andre som garvede piloter for at tage pokaler med 

hjem. 

Ugens tre første dage var afsat til FunCup og de sidste fire til DM. Hver dag startede 

med en radiobriefing hvor en foreløbig tidsplan blev afsløret. 

 

Typisk samledes de deltagende 

piloter på starten kl 11, hvor 

arrangementets leder Marcus 

Malmqvist i tæt samarbejde med 

Mads Crandal og Mads 

Syndergaard briefer om dagens 

task.  

Vejrudsigten for perioden var 

ikke fantastisk, men heldigvis er 

der mange vejrsider på nettet, og 

det kunne altid lykkes at finde mindst een, som lovede flyvevejr. 

Det blev til flyvning alle dage under FunCuppen, og flere fik deres første smag på, 

hvad det vil sige at flyve konkurrence. Der var livlig snak på radioen i løbet af 

flyvningen, hvor feltets mere erfarne piloter gav råd og vejledning til de der aldrig 

havde fløjet konkurrence før.  

Torsdag blev det alvor, da det var første dag i DM. Desværre kunne selv den mest 

optimistiske vejrtjeneste ikke få solen til at skinne, og dagens flyvning måtte aflyses.  

Fredag startede med 4 

timers papawaiting, da 

startbjerget var indhyllet i 

skyer. Op ad dagen kom 

der en smule hul i 

skydækket, og 

konkurrencen kunne 

skydes i gang.  Det holdt 

desværre ikke længe, og 

allerede efter en time 

måtte de piloter der endnu 

var flyvende i den svage 

termik lande, da det 

begyndte at regne. 

 

 
 

         Indhold:    
 

 

Bassano 2012 
DK paragliding i IT. 

 

3-3-15 aktiviteter 
Der plads til flere. 

 

Tvist er afgjort 
Ordens og amatørudvalget 

 

 
 

 

 

 
 

 

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: 

10 Juni   2012 
Planlagt udsendelses dato: 

18 Juni 2012 
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Lørdag morgen vågnede vi til om muligt endnu tungere skyer, og da vejrudsigten for 

søndag ikke var meget bedre, valgte arrangørerne at afblæse konkurrencen. DM blev 

således afviklet med kun een task. 

Som noget nyt blev DM i år opdelt i to klasser. En A klasse for de der går efter 

landsholdspladser og en Sportsklasse for "weekend flyverne". 

 

Ny Danmarksmester blev Mads 

Syndergaard, efterfulgt af 

Marcus Malmqvist og Mads 

Crandal. Sportsklassen blev 

vundet af Erik Johansen, 

efterfulgt af Preben Iversen og 

Lars Funder. 

På trods af dage med tunge 

skyer fik vi masser af flyvning, 

og der er helt sikkert mange 

piloter, der glæder sig til 

påsken næste år i Bassano!   Mvh Anders Boel 

 

 

3-3-15 oversigt  

 
Der er nu godkendt 8 stk. ”3-3-15” lejre i indeværende sæson, 2012. 
 

      Periode   

No   Arrangement 
Afholdes 
fra: til: Klub 

2012.01 
 

Venskabs-træf 17-08-2012 

19-08-

2012 ParaFun 

 
 

2012.02 
 

Bassano Fun Cup 

2012 02-04-2012 

04-04-

2012 Eliteudvalget 

 

 
2012.03 

 

Paragliding DM 
2012 05-04-2012 

08-04-
2012 Eliteudvalget 

 

 
2012.04 

 

Bjergflyvning 
Annecy 21-05-2012 

23-05-
2012 Valhalla  

 

 

2012.05 
 

Distanceflyvning 

Annecy 21-05-2012 

23-05-

2012 Valhalla  

 

 

2012.06 
 

Vinger Over 

Venø, del1 07-07-2012 

09-07-

2012 VOV 

 
 

2012.07 
 

Vinger Over 

Venø, del 2 10-07-2012 

12-07-

2012 VOV 

 

 
2012.08 

 

ALL YOU CAN 
FLY 2012 28-05-2012 

03-06-
2012 MDK 

 
Der aftalt at 3-3-15 lejrene godkendes af udviklingskonsulenten. 

  
 

Bestyrelsen: 

 

Formand: 

Jens Voetmann 

V. Heisesvej 9b 

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

 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Birger Strandqvist 

Rendebakken  16, Gelsted 

4160 Herlufmagle 

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

 

 

Michael Olesen 
Næsborgvej 28 2tv 

2650 Hvidovre 

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

 

 

Hyben Luise Dige 

Sønderagervej 26,1 

7400 Herning 

Tlf. 24913292 
hybendige(a)gmail.com 

 

 

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.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
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For at gøre godkendelses vejen hurtigst muligt, kan klubberne udfylde 
ansøgningsskemaet og fremover, enten: 

 Skanne det og sende det i en mail til erik(a)bennekou.eu 
Eller 

 Udskrive ansøgningsskemaet og sende det til sekretariatet.  
Udviklingskonsulenten, godkender og beder sekretariatet udbetale støtten. 
Spørgsmål til 3-315 lejre kan rettes til Erik Bennekou på +45 28 12 06 07. 

 

 

Instruktørrettigheder frataget betinget 
 

En længe verserende sag belyses her i hovedtrækkene.  

 
I december 2010 indgav en instruktør en klage over en chefinstruktør i en klub, som 

opererer under DHPU’s operationstilladelse. Instruktøren mentes at have ladet elever 

flyve i uforsvarlige vejrforhold i efteråret 2010. Bestyrelsen modtager en skriftlig 
opfordring fra unionens ansvarlige chefer til at inddrage instruktørbeviset fra 

instruktøren, hvilket er tilsluttet fra yderligere to instruktører i området.  

 

Den pågældende chefinstruktør indkaldes, efter flere opklarende samtaler, til et 
høringsmøde med unionens ledelse, bestående af flyvechef, sikkerhedschef, 

uddannelseschef og unionens bestyrelse. Instruktøren indsender en beskrivelse af sin 

egen opfattelse af det passerede. Der modtages ligeledes en havarirapport om en af 
hændelserne der er omtalt. 

 

Det påtænkte møde afholdes og alle parter, inkl. elever fra den pågældende klub, og 
instruktører som har set det hændte, får lejlighed til at udtale sig. Efter mødet 

besluttede unionens ledelse af fratage instruktørrettighederne fra instruktøren.  

 

Instruktøren overdrager herefter sagen til en advokat, som forlanger afgørelsen 
ændret. Derefter følger en række skrivelser fra advokaten, som ligeledes indbringer 

sagen for DHPU’s amatør og ordensudvalg. 

 
Amatør og Ordensudvalget indkalder instruktøren til møde og hører om sagen fra 

denne. Hverken Unionens ledelse eller de oprindelige anmeldere indkaldes til mødet. 

   

Amatør og Ordensudvalget ændrer beslutningen, som gøres betinget. 
 

De to afgørelser kan ses under dokumenter, jævnfør DHPU´s vedtægter for Amatør- 

og Ordensudvalget § 7. 
 

Den nye bestyrelse (pr. marts 2012) beslutter at tage ordens- og amatørudvalgets 

afgørelse til efterretning, og betragter med nærværende sagsredegørelse, samt den i 
vedtægterne påkrævede offentliggørelse af afgørelser,  sagen som afsluttet. 

 

For DHPU 

Anders Madsen 
 

1  DHPUs afgørelse kan hentes her: 

http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2012/klagesag.pdf 
 

 

2  Ordens- og amatørudvalgets afgørelse kan hentes her: 
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2012/klagesag_afgoerelse.pdf 

 

 

 

  
 

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://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2012/klagesag.pdf
http://www.dhpu.dk/nydhpu/publikationer/2012/klagesag_afgoerelse.pdf
mailto:bo@gamba.dk

