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1000 medlemmer!! 
 

Det er lykkedes DHPU at få indrapporteret medlemstal til DIF, således at vi inden 
deadline den 27. Oktober nåede 1.003 medlemskaber. 
Reelt betyder det at vi ikke mister tilskud p.g.a. medlemstallene. Takket være stor 
indsats fra bestyrelsen og klubbernes side nåede vi det heldigvis. 
Det kan lade sig gøre – det er nu bevist. 
 

Med venlig hilsen 
Anders Madsen 
 
Artikler til FLYV 
 

Har du en god historie, som du vil dele med andre flyveinteresserede? 
 

Vi har hver måned 6-8 sider, som vi frit kan bruge til historier fra hanggliding og 
paragliding verden. 
Det behøver ikke være en voldsom lang historie, bare det er en god historie og meget 
gerne også  nogle gode billeder, som suplement. 
Billederne skal helst ikke være mindre end 500 KB, men må gerne være 2-3 MB, hvis 
det er muligt. 
 

Så skynd jer at grave fra i arkiverne, og send mig nogle gode historier. Så skal jeg nok 
sørge for at de bliver sendt videre til ham der sætter bladet sammen. Og det gør ikke så 
meget at det ikke er den sidste nye historie, så længe den har et godt indhold. 
 

Jeg glæder mig til at hører fra jer. Mail: kis_husted(a)hotmail.com 
 

Mvh Kirsti Bakholm Husted :  
 
Leonardo Ligaturneringen 2008. 
 

Den 15. oktober sluttede ligaturneringen officielt. Ti piloter har deltaget ved at 
uploade flyvninger på Leonardo - ikke nogen verdensrekord, men dog en klar 
forbedring i forhold til de foregående år. 
Kun to piloter har nået at flyve alle de 6 tilladte flyvninger; det er åbenbart ikke så let 
at få til her i Danmark. Til næste år kan det være vi skal nøjes med at lade de f.eks. 3 
bedste flyvninger tælle, så det bliver nemmere for folk med fuldtidsjob at blande sig i 
toppen. 
 

Vinder blev jeg selv, med Morten O kun 50 points efter. Morten står dog for årets 
absolut flotteste flyvning, en fri distance på 111km fra banen i Skivum - tillykke med 
dén! 
 

På tredjepladsen en 'newcomer' i denne slags sammenhænge, Lars Funder fra PG 
Nord. Frisk stil dér Lars, bliv ved med det. 
 

I princippet kører den nye ligaturnering fra 16. Oktober 08 og til næste år ved samme 
tid - men eftersom kun flyvninger gennemført i DK gælder, har Eliteudvalget nok 
nogle måneder til at beslutte hvilke ændringer vi vil lave til den nye sæson. 
 

Vi takker for interessen i denne omgang, kig på årets flyvninger på 
http://www.paraglidingforum.com/modules.php?name=leonardo&op=competition&cl
ubID=5 
 

Mange hilsner fra Mads S 
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Acro udviklingstur! 
 

Hvilket ord kunne passe bedre til denne fantastiske tur til Ölüdeniz i Tyrkiet? Bedøm 
selv... :) 
 

Vi startede turen med at bruge den første flyvedag på at blive fortrolige med stedet, 
luften, glideren og de øvelser, der gerne skulle side i skabet fra tidligere træning. 

 

Debutanten. 
Thomas Fasterholt, 
som første gang 
startede med at træne 
acro i påsken i år, var 
nok den på turen, som 
rykkede sig allermest 
og hans progression 
fra start til nu har 
været enorm. Der er 
ingen tvivl om, at han 
med god samvittighed 
nu kan kalde sig for 
en rigtig acropilot. 
Han udviste stor 

dygtighed og sikkerhed i øvelserne, og han er på nuværende tidspunkt i stand til, 
udover de grundlæggende øvelser, at lave wingover, asymetrisk spiral, loop, SAT, 
dynamisk SAT og super-stall. Desuden fik han lavet flotte helikoptere et par gange.  
Thomas kan ligeledes prale med at være den anden pilot i Danmark, der har sprunget 
D-bag fra tadem - endda med mor Grethe som drop-master.  
Thomas stiftede sammen med Essie også bekendtskab med det at flyve syncro, og han 
fik for første gang prøvet at flyve en rigtig acroskærm, som viste sig at gå over al 
forventning.  
Jeg tror på, at Thomas vil placere sig lunt i de nordiske konkurrencer næste år.  
 

Nyt talent. 
Louise Jørgensen, som også er en af de nye talenter indenfor acro, fik arbejdet en hel 
del på SAT og wingover men måtte også en tur i baljen efter, at hun i lav højde 
trænede wingover. Hun har nu på den hårde måde lært, hvorfor man ikke træner så 
lavt. I situationen viste hun, at hun regerer korrekt og præcist i en presset situation, og 
det lykkedes hende meget hurtigt at få skærmen til at flyve igen - dog nåede hun ikke 
helt ind til land. Udover wingover fik hun lavet en masse forøvelser til mc-twist, og 
hun er bestemt godt på vej til at blive en af Danmarks nye acro-piloter.  
 

Helikopter piloten. 
Essie, som er talenttræner, arbejdede meget på helikopter, og det lykkedes ham også 
at lave nogle, der sad lige i øjet med rigtig mange rotationer. Han prøvede desuden 
med stor succes at lave D-bag fra tadem for første gang - igen med Grethe som drop-
master.  
Essie deltog for første gang i år i Worldcuppen i Zell am See. Han sluttede World 
Cuppen 2008 på en flot 47. plads ud af 62 piloter, og han har dermed bevist, at han er 
en rigtig dygtig acropilot. 
 

Svømmeren. 
Jeg, Dennis som er landstræner i acro og holdets ”cheerleader”, brugte et par dage på 
at blive fortrolig med min nye skærm (Sol Super Sonic) og måtte da også en tur ud at 
svømme i saltvandet efter at skærmen tog fusen på mig i en helikopter. Jeg trænede 
helikopter til SAT, SAT til helikopter og rytmisk SAT til infinity, hvor jeg opnåede 4-
5 runder lige over. Jeg kan nu prale af at være den første dansker, der kan lave infinity 
tumbling :).   
Det blev også til to flyvninger sammen med min dejlige kæreste og endnu en SAT i 
tandem.  
 

 
 
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 
 
 
Bredde: 
Allan Gynnerup 
Kontakt info følger 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på dette web-link: 
DHPU Klubber 
 
 
DHPU.dk webmaster: 
 

Søren Ladegaard 
Langelinie 18, 1. 
7500 Holstebro 
Webmaster(a)dhpu.dk 
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Bare lige for at få lidt resultater med fra sæsonen kan jeg fortælle, at jeg sluttede som 
nr. 20 i World Cuppen 2008. Næste år sigter jeg efter top 10.   
 

Drop-masteren. 
Udover deltagerne i talentudviklingen var der 3 piloter med på turen. 
Grethe, aka drop-master, lavede nogle rigtig flotte wingover og sat, og hun viste sig at 
være rigtig godt til at smide sine passagerer overbord fra tandemen. Hun fik ligeledes 
3 timer i skybase i sin termik-ræser og kunne derfor prale lidt overfor Anders og 
Martin (Stevns nye acro-team) som troede, at de skulle på en rigtig termiktur. Anders 
og Martin blev i stedet ramt af acro-virussen og fik lavet SAT op til flere gange. 
Rigtig imponerende! De har godt styr på alle sikkerhedsøvelserne og er måske på vej 
til at blive to nye acro-talenter. 

 
Jeg vil gerne sige 
tak for en fantastisk 
tur sammen med 
nogle rigtig søde, 
sjove og dygtige 
mennesker. Også en 
stor tak til pigerne 
på stranden (Dorthe 
og Pernille) som 
filmede flittigt. Vi 
har haft stor glæde 
af at bruge 
videoerne som 
træningsredskab.  
Jeg glæder mig 
allerede meget til 
næste tur i foråret. 
  

Video fra turen kommer snarest.. Mvh Dennis W 
 
Flyvning i udlandet 
 

Ved flyvning i udlandet kan man blive udsat for at skulle dokumentere sin licens og 
rating. F.eks. kan der finde kontrol sted på startpladserne inden start. 
Til dokumentation i udlandet anvendes FAI’s IPPI Card, som dokumenterer hvilken 
rating man har efter den 
internationale standard. Ikke alle 
lande har samme ratingsystem som 
vi har, hvorfor der kan være tvivl om 
hvilken rating der gælder. 
Dette dokumenteres ved hjælp af 
IPPI-Card, som kan bestilles i 
sekretariatet. Send navn og 
medlemsnummer til sekretariatet, 
hvorefter sekretariatet kontrollerer at 
rating er gyldig og tildeler så den 
pågældende rating til IPPI-kortet, 
som sendes til klubbens 
chefinstruktør (som normale 
ratingkort). IPPI-kortet har ingen 
udløbsdato, men er kun gyldig med 
en gyldig national rating og gyldig 
fotodokumenation. IPPI-kortet 
koster kr. 100. 
 

 

 
 
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: 
 
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:  
 
Edward Wahl (formand) 
Villavej 3 
9510 Arden 
Tlf.: 5080-6600 & 
 +47 47321448 
Edw(a)wahl.dk 
 
Leif Stubkjær 
Solvej 1 
3220 Tisvildeleje 
Tlf.: 48708070 
leif.stubkjaer(a)tv.dk 


