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HG DM på Fasterholt. 
 

 
 
Igen i år blev konkurrencen afholdt som en FAI Cat2 arrangement. Selv om der var 

tilmeldt piloter fra 5 lande, deltog der ”kun” piloter fra 3 lande. 
 

Vinderne af DM konkurrencen blev: 

1. Jesper Hassing. 2. Nils Ole Dalby. 3. Tommy Jakobsen. 
 

Årets konkurrence var præget af at det ikke var let at komme fra pladsen. Men læs selv 
mere på blog’en, hvor der også er fotos fra konkurrencen. http://dohg.blogspot.com/ 

 

 

Nordic Open 2011 
 

Så er der kun tre uger til årets Nordic Paragliding Open i Manteigas, Portugal. 
 

Konkurrencen løber fra den 25. til den 30 juni. 
 

Med 16 tilmeldte og bekræftede danske deltagere tegner det til at blive den 
internationale PG konkurrence med størst dansk deltagelse måske nogensinde. 
 

Slagets gang kan følges på www.nordic-open.eu/2011 og på www.nordic-
open.eu/pgxc_eliten 

Vi glæder os til at se danskerne give de andre nordiske lande bagvinge, 
 

Mads Syndergaard, Konkurrencearrangør Nordic Open 2011 

 
 

Til alle HG piloter... 
 

 Under årets NM i Hanggliding  blir det en egen klasse for toppmast  vinger  

(sportclass). Denne klassen vil kreve SP 5 her vil oppgavene  bli mer medvinds, men  
ikke nødvendigvis så korte. Alle som blir med er med på og forme en  

konkurranseform som er på fremmarsj i verden. 

Påmelding ( http://www.vaagaaopen.no/  ) er som vanlig bare sleng på en stor S  
etter navnet ditt sånn at vi kan se ALLE som melder seg på. 

Det  vil også gå en liten konkuranse for  sp2,3 og 4. 
 

Håper mange piloter finner vegen til vakre Vågå 
 

Hilsen 

Harald Nergaard 

 

 
 

         Indhold:    
 

 

HG DM 
Fladland på Fasterholt 

 

PG NM 
Denne mdr. i Portugal 

 

HG NM 
Nu også med kingpost 

 

Liga regler 
Nu med endnu flere muligheder 

 

Bestyrelses beslutning 
Verserende sag er afgjort 

 

PGG materiel 
DHPU søger kontrollanter 

 

 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: 

2 Juli   2011 
Planlagt udsendelses dato: 

11 Juli 2011 
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Liga regel ændringer 
 

Fri Distance 

For Fri Distance ingen begrænsning i minimums distance eller afstand mellem 
vendepunkter. 

Dog beholdes begrænsningen på maks. 4 vendepunkter ud over start og mål. 

Forslaget om at ændre til ingen begrænsning giver flere fordele. 

Det vil være meget lettere for nye piloter at komme i gang med konkurrence flyvning. 
Et hvert optræk vil kunne komme på Ligalisten, så der kan flyves liga i sikker afstand 

af flyve pladsen. 

Nye piloter vænnes gradvis til konkurrence og dygtiggøres ved at have et mål for 
flyvningen. 

Denne regel træder i kraft samtidig med udsendelsen af dette nyhedsbrev. 

 

Ny disciplin. 
En almindelig trekant som kan flyves op til 4 gange. 

Man skal selvfølgelig i sin planlægning beslutte hvor mange gange man vil flyve den. 

1. runde giver point som normalt, derefter giver alle ben 2 point. 
Mål bonus opnås selvfølgelig kun efter fuldførelse af alle planlagte omgange. 

Dette giver piloter mulighed for at flyve avanceret konkurrence flyvning, uden at 

komme langt væk fra optræks pladsen og letter hjem hentningen. 
Ikrafttrædelses dato vil fremgå af LIGA hjemmesiden. 

 

 

Offentliggørelse af bestyrelsesbeslutning. 
 

Vi har i unionensbestyrelsen behandlet en sag, hvor der nu er truffet en afgørelse. 

Som det fremgår af vores vedtægter, skal sådanne sagsafgørelser offentliggøres. 
 

I efteråret 2010 modtog DHPU en hændelsesrapport omhandlende en instruktør, der 

havde skolet i alt for kraftig vind, og som derfor fik blæst en elev bagud. I øvrigt får 
DHPU i samme periode flere henvendelser omhandlende generelle problemer med 

omtalte Instruktørs undervisningsmetoder. På grund af sagens karakter valgte vores 

tre chefer at undersøge sagen. I den forbindelse blev alle involverede parter kontaktet 

og hørt i sagen. 
 

Resultatet af chefernes undersøgelse blev en indstilling til bestyrelsen om, at fratage 

den pågældende chefinstruktørs rettighed til at undervise. Bestyrelsen fulgte gældende 

DIF-procedure og inviterede alle parter til en høring, der fandt sted maj 2011. Denne 
høring resulterede i, at bestyrelsen valgte at følge indstillingen og har således frataget 

pågældende persons chefinstruktørstatus.  
 

Ovenstående har ikke givet anledning til yderligere konsekvenser, og personen har 

bibeholdt sine øvrige rettigheder og rating som pilot. Pågældende er ligeledes blevet 
gjort opmærksom på, at kendelsen kan ankes til DHPUs Amatør- og ordensudvalg.  
 

Desværre har afgørelsen også haft en utilsigtet og uheldig konsekvens for den klub 

omtalte chefinstruktør er i, da klubben nu har nogle elever, der mangler en instruktør. 

I den forbindelse har vi i DHPUs bestyrelse tilbudt klubben, at hjælpe med at finde en 
løsning. 
 

For god ordens skyld skal det nævnes, at bestyrelsen udelukkende har truffet sin 

afgørelse ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn og ønsker det bedste for både klub og 

person. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

  
 

Bestyrelsen: 

 

Formand, DIF, mm.: 
Rasmus Rohlff 

Godthåbsvej 12 B,3.th 

2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 

Uddannelse, bredde:?? 

Birger Strandqvist 

Rendebakken  16, Gelsted 

4160 Herlufmagle 

Tlf. 20 10 70 60 

bstrandqvist(a)privat.dk 

 

Regler, IT, 

administration:?? 

JeppeKrogh 

Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 

Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 

 

Elite, PR, sikkerhed:?? 

Louise Dige 

Kaj Munks Vænge 7.1 

7400 Herning 

Tlf. 24913292 
Luisehamborgdige(a)gmail.

com 

 

Økonomi, motor:?? 

Bo Gambas 

Nyskiftevej 32 

2610 Rødovre 

Tlf. 61601000 

Bo(a)gamba.dk 

 

 

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 

 

 

 

http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
http://www.dhpu.dk/nydhpu/klubber/klubber.html
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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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