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HG VM 2009 
 

Det Danske Landshold i drageflyvning deltog i Verdensmesterskabet 2009, som 
afholdtes i Frankrig Laragne. Landsholdet på denne tur bestod af Lars Bo Johansen, 
Jesper Hassing, Bo Klint, Nils Ole Dalby og Johnny Christiansen. For de fleste af os 
var det et kært gensyn med et fabelagtigt flyvested. Et halvt år i forvejen har vi 
smugtrænet til denne tur ude på cyberspace via svæveflyve-programmet Condor. 
Onsdag aften fra November til Marts sad vi, forbundet op til en server og med team 
speak for at flyve Laragne tyndt på en 15 tommer skærm hjemme i dagligstuen for at 
praktisere områdekendskab og  radiokommunikation. Hjalp det så ? 
 

Dette VM var også den nuværende kulmination på sprogs-konflikten, som desværre 
ikke blev løst til trods for flere hæderlige tiltag (sprogs er en stang i sejlet der er 
bestemmende for vinklen bagkanten af sejlet danner med forkanten. Sænkning af 
sprogs giver bedre ydelse, men nedsætter dragens pitch hvilket kan være risikabelt). 
Den korte version er at det faktisk lykkedes at blive enige om en grænse for 
sprogssettings der var minimum 2 grader under DHV settings for modellen. Sprogs 
blev målt før konkurrencen for alle vinger og piloter med for lave sprogs fik ikke lov 
at flyve før de var bragt op til lovlig standard. Der var bare to problemer: For det første 
er det er stadig lovligt for fabrikanterne/piloterne at deltage med prototyper der kan 
have lavere sprogsettings end certificerede vinger og for det andet blev sprogs ikke 
målt løbende under 
konkurrencen. Indtil disse 
to problemer er løst kan 
man konstatere at vi endnu 
ikke er i mål med en 
løsning på problemet. Men 
ingen tvivl om at der er 
meget stor opmærksomhed 
på problemet nu hvilket 
giver håb om at det kan 
løses. Ikke mindst har 
diskussionen sandsynligvis 
affødt en ændret og mindre 
aggressiv flyvestil 
(anderledes brug af VG) 
hos flere piloter. Det var 
sandsynligvis en af de 
første cat1 konkurrencer i 
nyere tid hvor vi ikke så et 
eneste tuck. 
 

Der var 122 deltagende 
piloter til VM der fløj 6 
heats på 12 dage. Et par 
dage blev aflyst på bjerget 
pga for meget vind eller 
tordenbyger på ruten, men 
generelt set havde vi rigtig 
gode forhold. Før VM, 
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mere præcist i påsken, var der specielt en pilot der tiltrak sig opmærksomheden: 
Manfred Ruhmer, tidligere 3 x verdensmester men ude af sporten i fem år meldte sig 
pludselig på banen som deltager i Bassano konkurrencen som han vandt. Efter tre 
yderligere konkurrencer var han tilbage på det Østrigske landshold som på papiret nu 
stillede med det nok stærkeste hold til VM nogensinde. Hvordan gik det så? Ville 
Danmark få en pilot i top 10, hvem scorer Julia Kucherenko og hvor er den bedste 
restaurant i Laragne området egentlig?  
 

Den første dag kaldte på en 159 km opgave via 5 tps. For danskerne kom Lars Bo og 
Jesper i mål, mens Bo, Nils Ole og Johnny landede ude på ruten. Anden dagen var en 
125 km opgave via tre tps. Lars Bo i mål på en niende plads, Bo og Nils Ole 5 km før, 
Jesper og Johnny ude på ruten. Vejret var specielt ved det at vinden var kraftigst i de 
lave lag, så det at komme hjem til mål så måske ud til at kunne lade sig gøre fra 
starten af slutglid, men 25 km modvind 300 m over jorden er svært at argumentere 
med.  På tredie heat blev en 164 km opgave udskrevet - en rigtig spændende opgave 
der bragte os ca 20 km nord for Aspres derefter ned til Columbis og hjem. Et svært 
punkt på opgaven hvor Nils Ole og Johnny måtte ned involverede et kryds igennem et 
hul på ca 100 x 100 m imellem bjerg og sky for at kunne komme videre på opgaven. 
Dagen blev vundet af Christian Ciech og hos Danskerne kom Lars Bo i mål som den 

       Foto: Nils Ole Dalby 
eneste på en 21. plads. Det fjerde heat blev stoppet i luften pga CB på ruten men 
Jesper var bedste dansker med 71 km.  
Femte og næstsidste heat var en 135 km opgave der blev holdt i lokalområdet for at 
undgå CB udvikling både øst og vest. Ikke overraskende kom Lars Bo i mål og det på 
en så god tid at han sammenlagt nu lå på en 6te plads i konkurrencen. Dagen var ikke 
uden drama i slutglidet da det sidste tp, 2,4 km før mål var et tårn i Mison. Igen var 
modvinden stærkest i de lave lag og jeg målte 30 km modvind da jeg passerede tårnet 
i 50 m højde. Flere piloter blev udsat for kraftig rotor og måtte ned lige før mål.  
 

Sidstedagen af konkurrencen blev et meget spændende drama. Manfred Ruhmer førte 
konkurrencen og lå til at hente sin fjerde VM titel i flexvinge. Samtidig lå Lars Bo 
efter et fremragende VM til en plads iblandt top-fem. Men, men, men, der var ikke 
taget højde for Murphys lov og Murphy slog til på sidste dagen. Der blev udskrevet 
en trekant på 158 km der førte os først NV ud til Serres-kammen, derefter NØ ud til 
Lac Poncon, ned til Chateaux Arnoux og hjem. Dagens første store nyhed var 
Manfred Ruhmer der går ned kort efter første tp. Ude på ruten må Lars Bo ned kort 
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efter 2ndet tp. Bedste dansker var Bo klint der kom tæt på tredje tp. Med over 40 
piloter i mål var det en dyr dag for Lars Bo, der rykkede ned på en 21 plads. 
Ærgerligt, men samlet set en meget flot indsats af Lars Bo. Danskerne blev no 21 
(Lars Bo), 71 (Jesper), 75 (Bo Klint), 90 (Nils Ole), 103 (Johnny), hvilket rakte til 
en samlet 16te plads. Vinder af VM 2009 blev Alex Ploner (Ita), efterfulgt af 
Johnny Durand (Aus) og Thomas Weissenberger (Aut). 
 

Set i bakspejlet var det et flyvemæssigt virkelig godt VM med flere opgaver omk. 
160 km. Lars Bo for danskerne havde et meget flot VM og kun sort uheld gjorde at 
han ikke fik en plads helt i toppen. At flyve condor om vinteren hjælper på visse 
områder såsom områdekendskab og radio-disciplin. 
 
LHN´s majslabyrint 2009 
 

Jacob Carstensen fra Vingesus, var klar med kameraet da han i år blev kontaktet af 
den dansk tyske landbrugsforening eller mere præcist ”Landwirtschaftlicher 
Hauptverein für Nordschleswig” 
De havde sidste år set luftfotos på Jacobs hjemmeside (air-foto.dk) af deres årlige 
tilbagevendende begivenhed, Majslabyrinten. Siden 2006 har foreningen syntes at 
det var sjovt at lave deres egen version af det vi andre kalder for en korncirkel 
”bare i majs” og så fremvise den en række weekender i august måned mens majsen 
er på sit højeste.  

 

Stierne i labyrinten er i år formet som jorden set udefra ned mod Europa, så vi får 
Nordafrika, Europa, Rusland, en del af Sibirien og Grønland med. På den måde 
bliver det muligt at gå fra Afrika til Grønland gennem en majsmark og strækningen 
i de udyrkede gange i labyrinten er på cirka 3 km. 
 
Besøgs LHN´s majslabyrint, der 
er åben hver weekend fra d. 1. 
August til d. 6. September. 
Årets majslabyrint ligger mellem 
Aabenraavej 137 og rundkørslen i 
Uge, 6360 Tinglev. 
Motorvejsafkørsel 72, Aabenraa 
Syd 
 

Peter Andersen – Vingesus 
 
    
     Majs labyrint anno 2008 
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Mads Syndergaard 
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marcumulus (a ) gmail.com 
 
Morten F. Olesen 
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Morten(a)s32.dk 
 
 

HG XC eliteudvalget: 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
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 
 
 
PG - motorudvalget:  
 
Peter Huntley (formand)  
Pileallé 2, Nødebo 
3480 Fredensborg 
Tel.: 4848 1922 
Mob.: 2326 4064 
Ph(a)emballageindustrien.dk 
 

Se hele udvalget på: 
www.dhpu.dk - Organisation 
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Stevns klint 
 

Først en varm tak til alle for at I har respekteret henstillingen til ikke at flyve i 
vandrefalkens yngleområde på Stevns. 
Jeg kan oplyse, at de 3 unger (2 hanner og 1 hun) er kommet godt på vingerne og nu 
er ved at være i stand til at klare sig selv. De er som noget nyt blevet ringmærket, så 
vi har en mulighed for at følge deres færd. 
 

Der har kun været 1 overflyvning i år, en lokal flyver, der ikke var opmærksom på, at 
vandrefalkene har valgt at placere deres rede længere mod nord. 
Vi håber på, at de vender tilbage igen til næste år. 
 

Naturvejleder Peer Nørgaard - Stevns Natur Center 
 
Nordic PG Open 2009 
Nordic Open blev afholdt i Preddvor/Slovenien i ugen 5. til 11. juli. Tre tasks blev 
startet, kun to blev scoret og til slut var der for få points til vinderen til at Nordic 
Open kunne gøres gyldigt. Vi kårede alligevel Bjerg-DM mestrene: 
1.: Max Petersen 
2.: David Worthington 
3.: Morten Olesen 

 
Her ovenfor ses David der får et kys tillykke af assistenten. Og endelig det samlede 
podium – læg mærke til hvor meget det regner i baggrunden, det var desværre mere 
reglen end undtagelsen i dén uge. 
 
Sikkerhedskursus!!!  
 

Så er det her endeligt... Sikkerhedskurset i Tyrkiet. Vi afholder kurset i forbindelse 
med Ölüdeniz Flyfestival 2009. Jeg har på fornemmelsen, at der er mange, der gerne 
vil af sted, så det er om at være hurtig på tasterne, da der kun er 10 pladser... 
 

Formålet med kurset er selvfølgelig at træne sikkerhedsøvelserne og opnå et højere 
niveau af sikkerhed hos de danske piloter. Kurset vil blive tilpasset den enkelte pilot, 
og der vil derfor være nogle, der når et siv light mens andre måske når til acro light. 
Der er altid plads til at sige fra på vores kurser, hvis der skulle være en øvelse, man 
ikke føler sig klar til at udføre. Kurset vil finde sted i Ölüdeniz med start fra bjerg. Vi 
starter ca. 1900 m over havet, og der vil være ca. 1200 højdemeter til øvelserne, når 
man er ude over vandet. Båden vil være på vandet til at hjælpe dem, der måtte få brug 
for det. Vi tager af sted fredag eftermiddag d. 09.10.2009, og kurset starter onsdag 
morgen d. 14.10.2009 og varer 2-3 dage.  
Vi vil før kursets start have gennemgang og kontrol af udstyret.! 
Du skal selv medbringe: Skærm, reserveskærm, seletøj, radio, redningsvest og hjelm.  
 

Siv light: Øre, Store øre, Asymmetrisk indklap, B-stall, Front indklap, Spind stop, 
360 og delfin flyvning. 
Siv: Spind, Full stall, Stejlspiral, Autorotation og reserveskærmskast. 
Acro light: Wingover, Asymmetrisk spiral, Sat, Loop og Super stall. 
Acro: Asymmetrisk sat, Tumbling, Helikopter, Misty flip, Mc twist, Sat til 

 
 
Havari kommission: 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt(a)mail.tele.dk 
 
Ivan Jensen 
Østersøvej 14 
7471 Sunds 
Tlf fastnet 97 14 40 04 
Mobil  
Myggelunden(a)get2net.dk 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Essie Saadi 
Skodsborgvej 190, 105 st 
2850 Nærum 
Tlf. 41678961 
Essie(a)airwave-gliders.dk 
 
Ordens / amatør 
udvalget: 
 
Palle J Christensen 
Søbakken 14 
8800 Viborg 
Tlf. 86 67 40 48 
 
Steen Thorø 
Brunkulsvej 1, Søby 
7400 Herning 
Tlf. 97 14 73 31 
 
Keld  Eilrich 
Ny Gothersgade 23 
8700 Horsens 
Tlf. 75 61 57 61 
 

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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Helikopter, Helikopter til Sat, Misty flip til Helikopter, Mc twist til Helikopter, Helikopter til Helikopter, Rytmisk 
sat og Infinity. 
 

Økonomi: 
Kursusprisen er 2.750 kr.  
 

Ved tilmelding før d. 01.09.2009 pris KUN 2.250,- 
 

Pris for Flyfestivalen er 60 euro.! 
Piloter, der endnu ikke har taget deres kursus færdigt, har 
mulighed for at gøre det færdigt her mod betaling for 
redningsbåden og Flyfestivalen.! 
 

Transport:  
Folk sørger selv for transporten.  
Dette er et åbent kursus, og kurset bliver slået op på DHPUs 
webside. Tilmelding sker via e-mail til mig på 
wolthers99@hotmail.com. For gyldig tilmelding skal 
pengene sættes ind på konto senest 3 dage efter tilmeldingen. 
 

Når du tilmelder dig, skal du oplyse følgende:  
       Thomas Fasterholt laver stall over Ölüdeniz 
 

Fulde navn. + Adresse. + Telefonnummer. + Parapro trin. + Klub navn. 
 

Jeg vil løbende opdatere listen, så alle til enhver tid kan se, hvem der er på listen. Hvis der skulle være nogle 
spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på min mobil.: 41 41 51 01 
 
Glæder os til et godt kursus med jer... 
 
Acro sommeren 2009 
 

Jeg var spændt! Jeg kunne mærke sommerfuglene danse rundt i maven. Havde jeg pakket min d-bag ordentlig, så 
den ville folde rigtigt ud?  
Jeg sad i helikopteren på vej op over Avigliana sø i Italien og tænkte på det, der nu skulle ske. Om et øjeblik 
skulle jeg hoppe baglæns ud af en helikopter i 1200 m højde og præstere mit bedste indenfor acro. Jeg vidste, at 
der stod en masse mennesker og kiggede op – ikke mindst min mor og søster, som helt uventet var kommet og 
havde overrasket mig på hotellet i Avigliana.  
 

Det var kun inviterede piloter, som kunne komme med til denne konkurrence, og jeg følte en vis tilfredshed og 
stolthed over at være en af de udvalgte. 
 

Jeg havde i Schweiz i påsken lært en ny pakkemetode til d-bagen sammen med Thomas Fasterholdt som kun tager 
omkring 10 minutter. Metoden går ud på nærmest bare at proppe glideren ind i sækken og så sørge for, at ørerne 
ligger klar til at fange vinden. Vi havde allerede afprøvet metoden fra d-bag i tandem i Bassano, men hvordan 
ville den klare et hop fra en helikopter? 
1…2…3 – jeg hoppede – og på et øjeblik var skærmen foldet perfekt ud. Jeg glemte alt om sommerfugle og 
nervøsitet og begyndte mit program. 

WORLD AIRGAMES 2009 
var begyndt for mit 
vedkommende.    
 
Sommeren 2009 startede med 
18 dages intensiv træning i 
Annecy sammen med nogle 
norske og svenske piloter. 
Den første konkurrence, som 
jeg skulle være med i, var 
World Airgames i Avigliana 
tæt på Torino i Italien. 
Konkurrencen startede d. 6. 
juni og var en konkurrence, 
som svarede til OL for alt der 
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kunne flyve. Der var både paraglidere, hangglidere, fly, basejumpere osv. 
Jeg var en af de kun 20 piloter, som var blevet inviteret til at deltage, og jeg vidste, at det ville blive et temmelig 
hårdt felt. Mit mål var ikke at blive nummer sidst, og det lykkedes mig at slutte på en fin 16. plads, hvilket jeg var 
godt tilfreds med. 
Konkurrencen forløb dog ikke helt uden dramatik. Under en af syncrorunderne havde min kæreste Pernille fået 
lov til at komme ud på raften og tage billeder med sit Nikon D-
300 kamera. Hun blev bedt om at stille sig i et af hjørnerne, 
eftersom piloterne ikke ville lande der. Men… Garbor Kezi fra 
Ungarn havde tilfældigvis den dag besluttet sig for at lande lige 
der, hvor hun stod, og det resulterede i en lille svømmetur med 
kamera og det hele. Ikke nok med at hun blev våd og desperat 
prøvede at redde kameraet, så var hun på lokalt tv resten af 
dagen – desværre (eller!) i en hvid T-shirt. 
På andensidste dagen skulle jeg flyve syncro med den 
brasilianske pilot Mauricio, og jeg skulle være den første, som 
hoppede ud af helikopteren. Fritz, som altid er jumpmaster i 
helikopteren, havde under konkurrencen besluttet sig for at 
fjerne de håndtag på d-bagen, som han skulle holde fast i, når 
piloterne hoppede, eftersom det ville gå hurtigere. Den beslutning havde nær kostet ham sin ene finger, for da jeg 
hoppede ud af helikopteren havde han på en eller anden både fået nogle af mine liner om fingeren. Linerne rev 
hunden af hans finger ind til knoglen, men heldigvis lykkedes det lægerne at redde hans finger, så den skulle blive 
helt i orden igen. 
 
Næste stop var konkurrencen Vertigo i Voss. Vi (Pernille og jeg) var kørt hele vejen fra Annecy, hvor jeg trænede 
lige inden, til Voss, men havde dog lige overnattet en enkelt gang i vores egen lejlighed i København.        
Til dem som ikke kender noget til Voss, så er Vertigo konkurrencen en del af Voss Ekstremsportsuge, hvor en 
masse forskellige ekstremsport er repræsenteret. Bl.a. har man mulighed for at se base-jumpere hoppe ud fra 
bjerge, river rafting, mountainbiking, skydiving og meget andet. Det er helt klart en oplevelse værd! 
Denne konkurrence skulle forgå med optræk fra båd efterfulgt af en expresion session fra helikopter. Jeg var 
næsten sikker på at være en af de piloter, som skulle hoppe fra helikopteren, eftersom jeg allerede havde omkring 
8 hop fra tidligere. 
Første runde skulle til at starte. Jeg stod på græsset og var allerede koblet til båden. Pernille stod ved siden af – 
klar med videokameraet. Det var dejligt ikke at skulle bruge en masse tid på at komme til take-off men bare kunne 
gå rundt og slappe af sammen med de andre. 
Så startede båden, og jeg blev trukket op i cirka 800 meters højde. 
Den første runde gik fint, og jeg blev nummer 3 ud af 23. Efter anden runde lå jeg samlet set nummer 4, men i 
tredje rundt gik det lidt galt. På grund af en stort sort sky kiksede jeg mine manøvres og fik kun point for 3 ud af 4 
øvelser. Jeg blev derfor nummer 20, men sluttede dog alligevel på en fin 6. plads.     

Vinderen af dette års Vertigo blev Hernan Pitocco fra Argentina, som i 
øjeblikket ligger nummer 2 på verdensranglisten. Han har en norsk kæreste og 
var derfor med i konkurrencen. I hans første runde landede han så hårdt på 
raften, at de måtte tilkalde en ambulance. Han havde heldigvis kun forstuvet 
foden og kunne derfor fortsætte konkurrencen med hjælp fra to andre, der 
løftede ham i selen mens båden trak ham op. Et sjovt syn! 
 
Næste konkurrence var Paranoia i Zell am See. Mine tidligere erfaringer fra 
denne konkurrence var mildest talt ikke så behagelige. Første år jeg var med i 
konkurrencen havde jeg lige skiftet fra min Freeforce 22 kvadratmeter til min 
U-Turn Mopheus 17 kvadratmeter, hvilket var et lidt for stort skift. Jeg fik en 
masse warnings for usikker flyvning og placerede mig ikke særlig godt. Det 
efterfølgende år havde jeg trods alt fået noget bedre styr på skærmen, men det 
”lykkedes” mig alligevel at lande midt i glideren og flække den næsten midt 
over efter en mislykket tumbling. Så for mit vedkommende levede 
konkurrencens navn Paranoia godt op til forventningerne.  

Mit mål for dette års konkurrence var derfor først og fremmest at vise dommerne, at jeg havde kontrol over min 
glider og mine manøvres. Jeg havde i mellemtiden skiftet min Mopheus ud med Sol Super Sonic 18 kvadratmeter, 
som passede meget bedre til mig. 
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I konkurrencen var der 40 deltagende piloter og niveauet var temmelig højt. Alle de nye piloter kunne lave næsten 
perfekte helikoptere, og jeg var derfor spændt på, hvor jeg ville placere mig. 
Essie var også registreret til konkurrencen, og selvom han lige havde fået ny skærm – en Ozone FLX, klarede han 
det rigtig fint. Jeg sluttede på en 21. plads ud af de 40 og opnåde mit mål med sikker og kontrolleret flyvning og 
Essie på en fin 35. plads. 
 
På nuværende tidspunkt er jeg i Villach – Gerlitzen og træne sammen med en del andre acropiloter, inden jeg d. 4. 
august rejser til Sverige til endnu en konkurrence. I denne konkurrence skal Thomas Fasterholdt for første gang 
deltage, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er sikker på, at han kommer til at klare det rigtig godt, og at 
han har potentialet til at nå rigtig langt indenfor acro. 
 
Jeg skal her til sidst give en lille opdatering på min hårdtøvede træning. For første gang er det lykkedes mig at 
lave både 7, 13 og 14 runder i infinity tumbling og har derfor nået et af mine ønskede mål med dette års træning. 
Nu skal det bare trænes og trænes, så det sidder hver eneste gang. 
Fortsættelse følger… 
 
Hvis nogen skulle være interesserede i at se billeder og video fra ovenstående kan du/I gå ind på:  
www.dkacro.blogspot.com 
 
 
God sommer og flyvning til alle - Dennis Wolthers.          
Foto: Pernille Berthelsen 
             
 
 
 
 

 


