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Vejledning til DHPU støttet arrangementer 

DHPU støtter arrangementer og tiltag, der fremmer sporten i Danmark og for DHPU’s medlemmer. 

Hovedparten af DHPU midler stammer fra Danmarks Idræts Forbund(DIF) og Tipsmidlerne.   

Det er derfor vigtigt for DHPU, at arrangementer følger DIF’s krav til støtte, da DHPU’s tilskud bygger på 

vores aktivitet af tilskudsgivende aktiviteter. Støtten udregnes efter unionens aktivitet og medlemstal over 

3 år, så aktiviteten i 2006-2008 er basis for udbetalingen af støtten i 2010. For at få støtte er det desuden 

vigtigt, at unionen ikke er under 1.000 medlemmer i tre på hinanden følgende år. Piloter tæller som 

medlem i alle de klubber, som piloten er medlem af. Det er derfor en fordel, at piloter indmelder sig i flere 

af vores mange forskellige klubber.    

Det er vigtigt, at arrangører afleverer korrekt dokumentation og deltagerlister til sekretariatet, som 

rapporterer aktiviteten til DIF senest 1. maj. Ellers er der ikke støtte til arrangementet fra DIF og dette 

skader DHPU’s og udvalgenes økonomiske råderum i fremtiden. Og derved DHPU’s muligheden for at 

støtten arrangementer og arbejdet for alle vores flyvende medlemmer.  

Budgetter for udvalg og DHPU vedtages en gang årligt på DHPU’s repræsentantskabsmøde.  

Er du interesseret i nogle af støttemulighederne er du meget velkommen til at kontakt de respektive 

udvalg. Læs også DIF’s vejledning til fordelingsnøglen og pointværdier for aktiviteter. Du finder dem og 

meget mere på dhpu.dk, dif.dk og klubportalen.dk.  

Du kan sende ansøgninger om støtte til arrangementer hos DHPU på dhpu@dhpu.dk. Skrive en grundig 

forklaring og vedlæg budget, læreplan og dagsprogram.  

Husk at arrangementer skal være åbne for alle DHPU’s medlemmer, der opfylder evt. pilotkrav. Der skal 

være lige mulighed for tilmelding fra alle klubber. Det skal være deltager fra flere forskellige klubber under 

DHPU.    

Arrangementer har større chance for at modtage støtte, når brugerbetalingen fra deltager og støtte fra DIF 

til DHPU er sammenhængende med arrangementet og udgifterne. Det er vigtigt, at udbyttet for piloterne 

hænger sammen med brugerbetalingen. Ønskes der f.eks. dyr forplejning i form af mad og logi, skal 

brugerbetalingen være større. Det er en fordel, hvis deltagerne kan fravælge dyre udgifter, som ikke er 

nødvendige for selve den flyvende aktivitet. Så alle har mulighed for at deltage.  

Støtte til undervisning.  

Unionen skal uddanne instruktører, klubledelser og officials. Det er ikke støttegivende fra DIF, at udfører 

klubbernes opgaver som f.eks. uddannelse af elever og piloter.  

Der gives støtte til både interne og eksterne kurser og uddannelsesforløb til instruktører, klubledelser og 

officials. Dokumentation til undervisning består af deltagerliste og undervisningsplan. Der gives støtte fra 

DIF efter antallet af underviste pr. time.  

Støtte til bredden:   
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Der gives støtte fra DIF til idrætslejre, når der er over 15 deltager og er en social- og tværidrætslige 

aktiviteter. Lejeren skal have minimum 6 timer aktivitet pr dag over minimum 3 dag og have et udarbejdet 

dagsprogram.  

Der gives støtte fra DIF til klubbesøg og klub- og udviklingsaftaler med DHPU’s konsulenter, som kender 

krav til dokumentation.  

Klubbesøg har til formål at rådgive, vejlede, forberede nye tiltag eller synliggøre/sælge unionens tilbud og 

service samt skabe kontakt til klubben.  

Klub- og udviklingsaftaler er skriftlige aftaler mellem union og klub(ber) om udvikling af klubben i forhold til 

f.eks. skoling. Processen skal minimum strække sig over en sæson(september-maj/marts-oktober).  

Stævner og træf er et afslutte arrangement med deltagelse af over 50 aktive deltager fra minimum 3 

klubber.   

Støtte til Elite:  

Der gives støtte fra DIF til rejseaktivitet og antal konkurrence dage for internationale konkurrencer for 

piloter på landsholdets bruttohold. Der gives ikke støtte til rejseaktivitet ved internationale konkurrencer i 

Danmark, kun til antal konkurrence dage.    

 

Der gives støtte til nationale konkurrencer og turneringer med over 25 deltager eller 10 hold.   

Arrangementer er vigtige for DHPU’s medlemmer 

Det er vigtigt for DHPU, at vi udvikler vores sport gennem fælles arrangementer, hvor vi kan dele vores 

viden og oplevelser med andre piloter. Arrangementerne skal være udviklende for klubbernes eller 

unionens organisation eller være større end en klub selv kan løfte opgave, som f.eks. elitearbejdet eller 

større idrætslejre og konkurrencer. Der gives ikke støtte til piloters private ferie og den daglige uddannelse 

af piloter i klubberne.  

Grundlaget for arrangementerne er frivilligt arbejder, der drives af glæden ved vores fælles sport og ved at 

glæde andre. Så glæd dig selv og meld dig til unionens arrangementer. Der er altid brug for din hjælp. Vi 

glæder os til at glæde dig.    

 

 

  


