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Orientering fra bestyrelsen. 
 

Da DHPU ønsker at kunne fremstå bedst muligt overfor offentligheden, beder vi alle 
medlemmer og udvalg om ikke at offentliggøre dokumenter i DHPU-regi uden 
forudgående godkendelse af udvalgschefer eller DHPU-bestyrelsen 
 

På det seneste har der været vanskeligheder med forretningsgangen i forbindelse med 
kommunikationen mellem DHPU og SLV (Statens Luftfarts Væsen). 
For at DHPU kan fremstå seriøst og entydigt overfor alle samarbejdspartnere og 
myndigheder i fremtiden beder vi om forståelse for dette nye krav. 
 

Vi vil samtidig gerne opfordre alle medlemmer til at undlade at udtale sig til pressen i 
forbindelse med ulykker. Eventuelle relevante udtalelser og vidneberetninger bedes 
sendes til DHPUs sikkerhedsorganisation eller dhpu(a)dhpu.dk 
 

Pbv. Jeppe Krogh 
 
Nekrolog. 
 

Carsten Søndergaard Jensen er efter længere tids sygdom gået bort blot 56 år gammel. 
Carsten var en ildsjæl inden for paragliding. Hans store engagement fra paraglidingens 
tidlige start i Danmark vil blive husket af mange, ikke mindst af dem han lærte at flyve 
gennem sit virke som instruktør i flere af landets klubber. 
 
Carsten var fast bestanddel af den årlige Venø-
lejr, hvor han øste ud af sin viden på skrænterne 
og ved teoriundervisningen. Både nationalt og 
internationalt satte Carsten sig spor. I DHPU regi 
havde han skiftende poster som 
bestyrelsesmedlem, pressesekretær og 
konkurrencearrangør. 
Han var på landsholdet til PG VM i 1998 i 
Castejon de Sos i Spanien og EM 1997 i Vågå i 
Norge. 
Trods sin sygdom deltog Carsten nogle dage på 
dette års Venø lejr. Bisættelsen fandt sted på en 
smuk solskinsdag i Aarhus lørdag, den 7. august, 
hvor mange piloter fra nær og fjern var mødt frem 
for at vise ham den sidste ære. 
Vi kommer til at savne Carsten.  
 

Æret være hans minde. 
 
Venø 2010 
 

Af Jeppe Krogh 
Det er blevet lørdag. Dette års Venølejr er slut. Rundtomkring på pladsen hives 
teltpløkkerne op af jorden, strandstolene klappes sammen og alt gøres klar til 
transporten hjemad. Tomme flasker og affald står i poser udenfor Venøborg. Folk går 
med brede smil rundt og siger farvel til hinanden. Indenfor er rengøringsholdet godt i 
gang med den sidste finish inden lejren vanen tro overtages af spejdere. Vi kan nu se 
tilbage på en lejr, der igen i år har været en stor social succes. 70 deltagere blev noteret 
af Vinger Over Venøs kasserer, Luise Dige. 
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Her er det ikke kun de sympatiske flyvernørder der deltager. Mange har også deres 
engagerede familier med. 
 

Vejret var ikke helt som ønsket i år, hvor flere piloter tog helt til Mols, Bovbjerg og 
Hanstholm for at få fløjet i løbet af ugen. - Men sommetider belønnes en ekstra 
indsats heldigvis.  
Teoriundervisning og prøver blev som altid afviklet i løbet af ugen. Carsten 
Søndergaard tog sig rutineret af undervisningen i meteorologi. Som altid var Carstens 
fremlæggelse humoristisk med en række gode historier fra hans spændende 
paragliderliv. Carsten var også med i Bovbjerg for at instruere piloter. Desværre viste 
det sig at være Carstens sidste foredrag og skoling. Carsten døde om morgenen d. 3. 
august 2010. Han vil blive savnet af familie og venner. 
 

Venø 2010 var også året, hvor ’DR Sommervejret’ kiggede forbi lejren og senere blev 
unionsformanden interviewet om flyvning ved Mols hoved. Kameramanden tog nogle 
gode optagelser, så mon ikke vores ekstremsport kommer til at tage sig godt ud på tv? 
 

Lejrchefen, Kaj, går rundt og ser lejren efter i sømmene inden han igen i år låser 
lejren af. Men dette år er et særligt år, for Kaj giver nu ansvaret for lejren videre til 
Kenneth Bakholm Husted. Aftenen inden holdt vi stor fest med dejlige østers og 
hestemuslinger som Henrik fangede i fjorden udfor lejren. Dejlig vin, oksekød og 
kyllingebryst og meget andet var også at finde i buffeten. Kaj fik gaver og ros for 
indsatsen efter rigtig mange år som lejrchef. Kaj lovede dog heldigvis, at han stadig 
vil være at finde på Venølejren i uge 28 fremover. Sidst på aftenen gav Kaj, Lasse, 
Henrik, Dennis og Cecilie et show i mørket, hvor flammer fløj rundt om ørene på 
dem. Mange nåede ikke i seng før oprydningen måtte begynde. 
 

Venølejren er noget ganske særligt. Vi er mange, der allerede nu sætter kryds i 
kalenderen og er med, når Kenneth byder os velkommen på Venølejren i 2011. 
 

Se mine kortfilm fra årets Venølejr: 
http://vimeo.com/13358298 Hanstholm 
http://vimeo.com/13312864 Bovbjerg 
http://vimeo.com/13355930 Djursland 
http://vimeo.com/13420676 Venø 2010 
 
 
Sæsonen set fra PG-Elitens synspunkt 
 

Når vi fra eliteudvalget for PG ser tilbage på sæsonen 2010 er det ikke uden en vis 
frustration. Vi har ganske vist fået gennemført et godt Bjerg-DM i Bassano i påsken, 
men derudover halter det gevaldigt med de forchromede resultater i denne omgang. 
Det skyldes selvfølgelig dels at de toneangivende piloter har været beskæftiget med 
andre ting henover sommeren; Mads S har udvidet familien, Morten O har fået nyt 
job, og Marcus M har også haft travlt med sin nye virksomhed. 
 

Derfor bestod vores EM team kun af Marcus og Morten, og da det tilmed nærmest 
regnede bort blev der ikke meget at skrive hjem om derfra. Da tilmed ingen af 
ovennævnte kunne deltage i NM i år blev også denne konkurrence en tynd affære, set 
fra et dansk synspunkt. 
Alt i alt er der ingen tvivl om at det danske landshold ville være godt tjent med at få 
noget frisk, og gerne ungt, blod ind. Unge mennesker har nu engang ofte lettere ved at 
få landsholdsaktiviteter og ”hjemmefronten” til at gå op i en højere enhed. 
 

Derfor vil Eliteudvalget gerne benytte denne lejlighed til at opfordre enhver med lyst 
til PG XC konkurrenceaktiviteter til at give den gas, og fortrænge ”de gamle” fra de 
øverste pladser på ranglisten. Det kan gøres ved at deltage i konkurrencer rundt 
omkring i verden, og sende resultaterne herfra til ranglisteadministrator Marcus 
Malmqvist på marcumulus(a)gmail.com, og det kan gøres ved at slå dem i DM og på 
XC ligaen. Det sidste giver flere points og er således ”hurtigere” især hvis man er sej. 
 

 
 
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: 
Dennis Wolthers 
Oldermandsvej 43, 3. th. 
2400 København NV 
Tlf. 41415101 
wolthers99(a)hotmail.com 
 
Økonomi, motor: 
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 
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Det internationale PG konkurrencemiljø er blevet grundigt gennemrusket i 2010, 
fordi der på arenaen pludseligt var en skærm som alle kunne købe, og som gik 
bedre end prototyperne fra alle de andre producenter. Dette har i høj grad 
demokratiseret miljøet, og nye navne er dukket i toppen af ranglister fra 
konkurrencer over hele jorden. 
Der er grund til at tro at denne kortvarige demokratiseringsproces nu er ved at være 
et overstået kapitel, for så vidt som at mange af de øvrige mærker allerede har, eller 
næsten har, indhentet forspringet, og i den forbindelse er det lidt synd at vi som 
nation ikke har været bedre til at kapitalisere på denne mulighed – hvornår står vi 
igen i en situation hvor alle og enhver kan have en skærm der er ligeså god, eller 
bedre, end den som de sædvanlige fabrikspiloter flyver? 

Men vi kan heller ikke se bort fra at det for en privatperson er temmelig bekosteligt 
at holde sig selv med flyvestål, hvis man skal have en ny skærm hver sæson for at 
bevare konkurrenceevnen. Dertil er der vel blot at sige at dette formentlig er fælles 
for langt de fleste sportsgrene – man slipper næppe for en investering for at komme 
til tops, både i tid og i penge. 
 

En anden udvikling der har været særdeles interessant at følge i de seneste to 
sæsoner er dén der har fundet sted indenfor Paragliding World Cup'en. Fra at have 
været næsten uopnåelig for nye talenter har der i de seneste to sæsoner været så 
mange individuelle events at alle med mulighed for at rejse med kort varsel, i 
realiteten har haft mulighed for at kvalificere sig til SuperFinal 
 Der er masser af diskussion om hvorvidt dette er den rette kurs for World Cup'en 
at tage, men set fra en ”lille” PG nation som Danmarks synspunkt er der helt 
sikkert en fordel – men desværre har ingen benyttet sig af situationen. Det er endnu 
uklart om det nye format, med mange events rundt om på kloden som kvalificerer 
til finalen, fortsætter i 2011, eller man vender tilbage til en mere elitær model som 
dén der benyttedes frem til 2008, men hvis formatet bibeholdes næste sæson er det 
helt sikkert en oplagt mulighed for nye danske talenter at komme i clinch med de 
bedste i verden. 
 

Alt i alt vil vi gerne fra Eliteudvalgets side appellere til at talenter, nye som gamle, 
får kridtet skoene og vokset linerne, og får sparket ”de gamle” ud i kulden i en fart 
– til glæde for sportens fortsatte fremgang i landet som helhed! 
 

På vegne af PG Eliteudvalget, 
Mads S 

 
Fasterholt Hanggliding- og Paragliding Center. 
 

Fasterholt Hanggliding & Paragliding Center (FHPC) ejes og drives af 
Midtjyllands Drageflyverklub. Der er indgået samarbejdsaftale med Dansk 
Hanggliding & Paragliding Union således DHPU kan anvende centret til møder, 
konferencer og konkurrencer ligesom alle medlemmer af andre klubber kan flyve 
fra centret uden krav om 
medlemsskab af Midtjyllands 
Drageflyverklub. 
 

Det er med en vis stolthed, at vi 
omtaler centeret som Danmarks - og 
måske endda Nordens - mest 
veludstyrede og luksuriøse 
hanggliding- og paraglidingcenter. Vi 
råder over en 1200 meter lang optræksbane, hvor der er opført et stort og 
veludstyret klubhus i to etager. Her er fuldt udstyret køkken, opholdsstue, 
hyggekrog med brændeovn, briefingrum, veranda med træbænke, tre badeværelser, 
10 sovepladser samt TV/video og trådløst internet. 
Der er ligeledes mulighed for at campere i telt og campingvogn. Der er udlagt 
elforsyning i campingområdet. Ydermere har vi fuld hangar med værksted. Her 
opbevarer vi optræksbiler, startvogne og andet materiel.  
 

 
 
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 
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 
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Hvem kan flyve fra FHPC?  
 

Vi byder alle piloter velkommen. Både hangglider- og paragliderpiloter. Alle piloter 
skal have gyldigt SafePro- og/eller ParaPro-ratingkort udstedt af Dansk Hanggliding 
& Paragliding Union samt gyldig ansvarsforsikring. Pilot-ID og ratingkort skal altid 
medbringes og forevises pladsvagten på forlangende.  
Pladsen er åben alle weekender og helligdage fra 1. april til 30. september. 
Midtjyllands Drageflyverklub stiller en pladsvagt til rådighed, men alle forventes at 
give en hånd med.  
Prisen for "gæsteoptræk" er pt. 40 kr pr optræk. For øvrige priser se klubhåndbogen 
der ligger under fanen "diverse" på vores hjemmeside: www.m-d-k.dk    
 

Skoling udført af andre klubber  
 

Som nævnt ovenfor ejes og drives centeret af Midtjyllands Drageflyverklub. Den 
aftale der er indgået med DHPU sikrer, at piloter fra andre klubber kan flyve fra 
centeret efter princippet om "gæsteoptræk" uden krav om medlemsskab af MDK på 
alle helligdage og weekender fra 1. april til 31. september. Pladsen i Fasterholt er 
derfor ikke et "unionscenter" hvor alle klubber kan skole på eget initiativ alle dage 
hele året rundt.  
Prisen for skoling er den samme som for gæsteoptræk. Dvs. f.eks. lav flyvning 
svarende til hele banens længde = et fuldt optræk. 
 

Midtjyllands Drageflyverklub er grundlæggende meget interesseret i at fremme 
flyvning med hangglider og paraglider fra pladsen - også skoling. Skoling på FHPC 
forudsætter dog af sikkerhedsmæssige årsager godkendelse af en tilstedeværende 
instruktør fra MDK.  
 

For yderligere info om regler, priser, faciliteter osv. se www.m-d-k.dk   
Vi håber at se rigtig mange af jer i luften over Fasterholt  
 

Mvh MDKs bestyrelse. 
 
HG i Italien. 
 

DHPU Nyt's udsendte medarbejder har været i Italien fordi der var en del HG 
konkurrencer dernede. 
Monte Cucco lagde startsted til både For-VM og Dutch Open. 
 

Den sidste dag under For-VM, mødte jeg Nils Ole i målet, efter en opgave på 79km 
med meget lav skybase. Han kunne fortælle at de havde været plaget af regnvejr hver 
anden dag og nogle alt for restriktive luftrumsregler. 
 

For de lokalkendte kan de forklares med at, i grove træk er alt vest for Gubbio forbudt 
område, i dalen hvor 
hovedlandspladsen og 
Sigillio ligger er max 
højden ca.1800 meter.  
 
Disse forhold er ikke 
tilfredsstillende for at 
kunne afholde et VM, det 
vil nok være et emne der 
skal diskuteres ved de 
næste CIVL møder. 
Ellers kan det lige 
nævnes at der var 144 
piloter der deltog og Nils 
Ole fik en 59 plads. 
 

Europa mesteren deltog ikke, men Manfred Ruhmer var der og da jeg spurgte ham 
hvorfor han ikke deltog i EM ugen før, var svaret "Det var jo kun 
europamesterskabet!". Han udtalte også at det havde været nemt at vinde For-VM. 

 
 
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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Ugen efter blev der fløjet Dutch HG Open. En del piloter fra For-VM’et blev og fløj med her. I alt 81 piloter, 
hvoraf 7 var klasse 5 vinger, som er Atos og lignende vinger. 
 

 
Kristoffer starter fra Mt. Cucco syd. 

 
Luftrummet var stadigt et problem, men de indførte nogle tålelige tolerancer, så man ikke blev diskvalificeret for 
små overskridelser. 
Vejret artede sig rigtig godt, så dagen før Dutch kunne der "varmes op" og der blev fløjet opgaver de 4 første af 6 
konkurrencedage, 2 med frisk vesten vind og 2 dage med svage vinde. Alle dage med start på syd startstedet. 
 

Her deltog der 4 Danske piloter og der i blandt Christoffer i hans 
Atos VR. Det gik rigtig godt for ham og han endte op med en 2'nd 
plads. 
Øvrige danskere var Nils Ole, Jens Henrik og Niels Jørgen. Bedste 
dansker blev Nils Ole med en 16 plads. 
Vinderen blandt flexvingerne blev europamesteren Gerolf 
Heinrick 
 
Billigt overnatningstilbud. 
For dem der har planer om at flyve i området og ønsker fast tag 
overhovedet der nede, er der hvis man er tidligt ude, en billigere overnatnings mulighed end campingpladsen. 
Mellem Sigillio og campingen ligger der en lille by Costacciaro hvor der bor en politibetjent der har et par 
lejligheder på 1 sal til 4(-6) personer. De kan lejes for mindre end 280€ for en uge.  
Udlejer kan kontaktes på: cinzia.marionni(a)libero.it eller tlf. 3336733678 
 
Lidt mere nyt - fra Holland. 
For dem der kunne tænke sig af lære airtowing, eller blot benytte det til lidt XC flyvning, arrangerer Hollænderne 
1 - 2 gange om året kurser / flyvning. Normalt har de afholdt arrangementet i syd tyskland. Først kommende 
arrangement er allerede her i september. Men følg med her i DHPU Nyt for at få info om kommende 
arrangementer. 


