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Paraglider Open Class 
 

DHPUs bestyrelse har i samråd med sikkerhedschefen, flyvechefen og 

uddannelseschefen besluttet, at bakke op om FAIs beslutning om at indstille brugen af 

open class i konkurrencer (herunder ligaflyvning), indtil FAI/CIVLs endelige afgørelse 
om brugen af disse konkurrenceskærme foreligger. 
 

Mht. ligaflyvninger, så vil de flyvninger, der allerede er gennemført i open class glider 

blive godkendt indtil 25.08.2011. 
 

På vegne af bestyrelsen 

Jeppe Krogh 

 

 

Klubbesøg med udviklingskonsulenten 
 

Jeg har nu været i DHPU i lidt over et år, og det har 

været med stor fornøjelse og meget interesse, at jeg 

har kunnet besøge største delen af landets 32 klubber. 
Ud af de klubber jeg har besøgt, har kun en klub 

efterfølgende frabedt sig automatisk, regelmæssigt 

årligt klubbesøg af Udviklingskonsulenten. Stort set 

alle andre klubber har efter mødet givet udtryk, at de 
har været glade for mødet, og vi har i en åben dialog 

haft mange interessante emner oppe og vende. 
 

Der har kun været enkelte klubber, som jeg ikke har 

kunnet kommet i kontakt med, og derfor ikke har 
kunnet aflægge klubbesøg hos, men dem vil jeg fortsat 

forsøge at få i dialog. Ingen vil blive overset. 
 

Jeg har nu startet 2. klubbesøgs-runde, og vil efterhånden som der er gået knapt et år 

siden vi sidst havde møde kontakte jer, og arrangerer endnu et møde. Jeg vil bede jer 
være venlig at melde tilbage, så snart det er muligt, da det er lidt at et puslespil at få 

planlægningen til at ’gå op’. 
 
 
 

Jeg vil lige referere DIF’s formulering af baggrunden for klubmøderne: 
 

 At give klubben et ”servicetjek”, som har fokus på klubbens aktiviteter og 

hvad de kan bruge DHPU til. 

 Idé udvikling, forberede nye tiltag og igangsætte aktiviteter. 

 Rådgive og vejlede klubben i spørgsmål vedr. bl.a. told og skat, 

folkeoplysning. 

 Synliggøre DHPUs tilbud og service samt skabe kontakt til klubben. 
 

 
 

DIF’s forudsætninger for at omkostningerne til et møde er betalt af DIF, er at: 
 

 Der skal være tale om et egentligt møde/besøg på min. 1 ½ times varighed.  

 Der foreligger en opsamling (referat) fra mødet/besøget. 

 Opsamlingen/referatet skal indeholde: deltagere i mødet, dagsorden, 

konklusion, opfølgning fra DHPU samt opfølgning fra klubben. 

 

 
 

         Indhold:    
 

 

Paraglider nyt 
Ingen Open Class i Liga 

 

Klub udvikling 
Åben for booking. 

 

HG XC DM 
Historiske vingesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 

30 Oktober   2011 
Planlagt udsendelses dato: 

10 November 2011 

 

 

 

 

  
Paragliding Hanggliding 

Nr.080 –  07 Oktober 2011 –  10. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/NJA/My%20Documents/_DHPU/CD_til_Birthe/Nyhedsbreve/www.dhpu.dk
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 Mødet (skal så vidt som muligt) afvikles i klubbens regi i dennes vante 

omgivelser. 

 Der kan kun afholdes et klubbesøg pr. klub pr. År. 
 
 
 

Udover klubmøderne er der indgået 10 udviklingsaftaler, med klubberne, som har 

givet økonomisk støtte til aktiviteter, til at udvikle klubberne i den retning, som 

klubberne ønsker. 

Jeg forsøger altid at, tilbyde klubberne at der oprettes klub udviklingsaftaler, når jeg 
er ude i klubberne. Og meget ofte har klubben allerede et ønske om, at vi laver en 

klubaftale liggende på bordet, som de næsten ikke kan vente med at præsenterer for 

mig, og vi kan i direkte forlængelse af klubmødet, starte med at lave en aftale. Vi har 
som eksempel lavet udviklingsaftaler, som har udløst økonomisk støtte til klubben, 

som allerede er kommet til udbetaling inden for en uge efter klubbesøget. 
 

Der ud over er det mulighed for at få økonomisk støtte fra DIF til nogle tiltag, vi ikke 

har gjort ret meget ud af, det er bl.a.: 
 

 Aktiviteter for foreningssvage grupper. 

 Samarbejde med skoler og andre institutioner. 
 

Det skal vi gøre lidt mere ud af, - der er DIF-midler at hente! 
 
 

Så alt i alt: 
 

Vær klar til at lave aftale om næste klubbesøg, allerede når jeg kontakter Jer 
 - eller hvis I ikke har haft besøg af mig, send mig en mail på: erik(a)bennekou.eu 

 - eller giv mig et ring på +45 28 12 06 07. 
 

Med venlig hilsen 
Erik Bennekou, DHPU-udviklingskonsulenten. 

 

 

HG XC Danmarks mestre. 
 

Nu har HG DM været afholdt i mere end 25 år i træk. 

Pga. vejrets luner der har været både gode år og dårlige år. Et enkelt år kunne vi ikke 

kåre en DM mester, da vi på det tidspunkt selv havde lavet nogle regler der gjorder at 

vi måtte returnerer DIF medaljen. 
 

 
Glade vindere anno 2011. 

 
Der er også sket en teknisk udvikling gennem tiderne, i 1986 blev der brugt 

kontrollanter med radio ved vendepunkterne, spiloptræk og optræksvogne til supine 

piloter. 

Senere kom der fotografering af vendepunkter, bil optræk og der blev kun brugt 
fodstarter. 

Nu er optræksvognene vendt tilbage, GPS har afløst kort, foto’s og konkurrencen kan 

ikke afvikles uden computer. 
 

  
 

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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Det er svært at spå om fremtiden, men online overvågning af piloterne skal nok også 

komme til vores eget DM og måske vil spiloptræk kommer stærkt igen, hvem ved? 
 

Jeg har længe villet lave en komplet oversigt over vinderne af DM, nu er det 
lykkedes. Der var lidt af en detektiv opgave der krævede gennem gang af alle de 

gamle Dragesport og DHPU Nyt, åbning af nogle at de databaser hvor resultaterne 

bliver gemt, samt et par mails til piloter hvor først nævnte ikke gav entydigt svar. 

Men med lidt ihærdighed lykkedes det. 
  

Årstal Nr 1 Nr 2 Nr 3 

1986 Steen Mortensen Peter Wraa Peder Bilde 

1987 Peter Wraa Jesper Sørensen Palle Juul Jensen 

1988 Jørgen Bregninge Jan Bille Peter Wraa 
1989 Lars Anker Olsen Lars Lauridsen Brian Sørensen 

1990 Jørgen Bregninge Palle Juul Jensen Brian Sørensen 

1991 Peter Wraa Lars Lauridsen Nils Ole Dalby 
1992 Lars Lauridsen Jesper Sørensen Lars Anker Olsen 

1993 Flemming Lauridsen Lars Anker Olsen Torben Kronborg Bak 

1994 Nils Ole Dalby Jesper Sørensen Thomas Willersted 
1995 Nils Ole Dalby Flemming Lauridsen Lars Bo Johansen 

1996 Lars Bo Johansen Lars Lauridsen Jan Anker Nielsen 

1997 Lars Lauridsen Lars Bo Johansen Olof Jensen 

1998 Lars Bo Johansen Lars Lauridsen Johnny Christiansen 
1999 *Thomas Willersted Peter Wraa Flemming Lauridsen 

2000 Jesper Hassing Flemming Lauridsen Charles Gjørup 

2001 Charles Gjørup Johnny Christiansen Claus Jepsen 
2002 Kenneth Bakholm Charles Gjørup Claus Jepsen 

2003 Charles Gjørup Flemming Lauridsen Lars Bo Johansen 

2004 Lars Bo Johansen Jesper Hassing Johnny Christiansen 

2005 Jesper Hassing Flemming Lauridsen Charles Gjørup 
2006 Lars Bo Johansen Jesper Hassing Flemming Lauridsen 

2007 Fleming Lauridsen Jesper Hassing Nils Ole Dalby 

2008 Lars Bo Johansen Jesper Hassing Johnny Christiansen 
2009 Jesper Hassing Lars Bo Johansen Bo Christopher Klint 

2010 Lars Bo Johansen Jesper Hassing Flemming Lauridsen 

2011 Jesper Hassing Nils Ole Dalby Tommy Jakobsen 
 

 

Nu da listen er lavet, vil jeg overlade til vores nuværende og kommende WEB 
mastere at vedligeholde den på hjemmesiden. 
 

Mvh 

Niels Jørgen 

 
 

  
 

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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