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Mangler din klub penge til en god idé eller en et godt råd? 
 

DHPU havde i 2008 den glæde at støtte klubber med økonomi og rådgivning til 
udvikling nye idéer i klubberne.  
I 2009 er DHPU også på banen med det formål at støtte en positiv udvikling.  
De sidste par år har DHUP allieret sig med Jan Nielsen som konsulent til bl.a. 
klubudvikling, idéudvikling m.m.  
 

I 2008 blev der bla. til rekruttering, fastholdelse og uddannelse givet midler til indkøb 
af nye tandemskærme, elevskærme m.m. Så måske har DHPU lige løsningen til det i 
går og arbejder med.    
 

Ønsker i en snak med Jan om Jeres tanker og idéer så kan han kontakte på Telefon 
5854 1410 eller i kan sende ham en mail til jan@toptime.dk med et ønske om at blive 
kontaktet. 
 
Samarbejde med RC-unionen 
 

Da DHPU i forvejen har et samarbejde om praktisk flyvning med RC-unionen har vi 
valgt på opfordring fra dem at dele oplysninger om flyvesteder med dem. Til 
oplysning kan vi henvise til nedennævnte aftalte regler der foreligger: 
 

 DHPU Forholdsregler ved skræntflyvning 
Skrænt- og færdselsregler aftalt mellem DHPU og RC- unionen: 
 

1) Hanggliding/Paragliding- og RC-flyvning må ikke foretages på samme 
skræntafsnit samtidig på grund af den sammenstødsrisiko, der derved 
opstår. 
Såfremt det er muligt, bør flyvningerne foregå i hver sin ende af 
skrænten. RC-piloten bør afmærke sit flyveområde - ca. 200 meter - 
med røde flag. 
 

2) Hvis det af praktiske grunde bliver nødvendigt at flyve på samme 
skræntafsnit, skal det forud aftales, hvorledes de enkelte aktiviteter kan 
afvikles indbyrdes. Om muligt skal man dog altid advisere den anden 
part inden start. 
 

3) Landingsområdet skal forlades straks efter landing. 
 

4) Såfremt en HG/PG og et RC-fly ved en fejltagelse befinder sig i samme 
»Iuftområde« samtidig, skal såvel HG/PG-piloten, som RC-piloten 
mundtligt (råb højt) gøre opmærksom på sin tilstedeværelse. I tilfælde 
af kollisionsfare skal RC-flyet "stige" og HG/PG-piloten "dykke". 
 

5) Ved konkurrencer, der er sanktioneret af DHPU eller RCU og forud 
annonceret i Flyv, Dragesport eller modelflyvenyt, har den pågældende 
union 100 % dispositionsret over det flyveområde, der er nødvendigt for 
konkurrencens afvikling. Baneplaceringen kan ændres, hvis 
vejrforholdene kræver det. 
 

ad 4) RC-piloten må naturligvis fokusere intenst og uafbrudt på sit fly i luften, 
hvilket bevirker, at det perifere syn bliver meget ringe; selv en Hangglider  
/ Paraglider ses først, når den er uhyggeligt tæt på, dvs. hvis f.eks. en HG/PG  
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Klubudvikling 
Få hjælp til det administrative 
 
Fællesregler m. RC 
Undgå uheld på skrænterne 
 
PG’er på Fasterholt 
På en god dag 
 
Ny PG rekord 
Man kan flyve lagt med en PG! 
 
HG VM 2009 
 Er netop afsluttet 
 
 
 
 
 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 
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og et RC-fly flyver med retning mod hinanden er der 0- tid for RC-piloten at reagere i. 
 
Dansk Hanggliding og Paragliding Union 
Oktober 2003 
Venlig hilsen Birger Strandqvist/DHPU 
 
Min første gang på Fasterholt. 
-en termik dag der huskes. 
 

Søvndrukken og halv ud fløjet (tog 4 timer på skrænten i Løkken aftenen før) ringede 
jeg til Morten O ,og spurgte, sker der noget på Fasterholt i dag. Ja!!,  Helmer trækker 
op og det er med at komme ud af røret. 
 

Der  var ikke andet at gøre gribe rygsækken og haste til Fasterholt; Og hvilken dag 
Mads S landede ved Hadsund, og vi var flere der fik rigtig fine XC ture til bla, Morten 
O Randers, Dag Hørning, og jeg selv landede øst for Laven :-). Distancerne blev; Lars 
F: 46km, Dag: 66km, Morten O: 77km, Mads S: 123km  
 

Helmer styrede optræks vognen med kompetent hånd, ved første træk fangede jeg 
ikke løftet, ned til starten igen vupti op i løftet. Tak til Helmer 
 

Ved pladsen var der skyer der gav løft senere var der blå termik. ØNØ for pladsen lå 
jeg og kredsede sammen med to svæveflyvere de nød det vist også. Senere gik det via 
Hallunbæk – Nord for det smukke Ejstrupholm – over søen ved Hampen og Salten 
langsø – forbi Knudsø og landning øst for Laven.  
For de fleste piloter viste det sig at offentlig transport er langsommere end at flyve, 
men jeg  grinede hele vejen tilbage til Fasterholt.  
 

De forskellige piloters tracks blev uploaded til Leonardo, så nu sidder vi og flyver 
turene igen og igen.  
 

Hvis du flyver termik fra DK er det utroligt nemt at være med i liga turneringen, der 
kørere i Leonardo, alt du skal er at uploade fil fra gpsen.  Få inspiration på ; 
http://www.paraglidingforum.com/leonardo/league/DK/season2009/brand:all,cat:1,cla
ss:all,xctype:all,club:a 

  
Kik mod Nord-Øst ved Løndal - Den 17-6-2009 Lars Funder   
 
500 km I paraglider. 
 

Nu er rekorden for PG distance på mere end 500 km. 
14 december sidste år fløj Nevil Hulett (SA) en distance på 502,9 km fra Copperton i 
Syd Afrika. FAI har godkendt rekorden, så han må være hjemhentet på nuværende 
tidspunkt. ☺ 
 

HG VM 2009, se resultater mm. på  www.chabre2009.com 

 
 
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 


