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Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis  
det røde x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.

 

Vejledning til klagegang i DHPU 

Danmarks Hanggliding og Paragliding Union(DHPU) varetager certificering for Statens Luftfartsvæsen(SLV) 

af piloter, der er underlagt BL 9-5 og luftfartsloven.  DHPU er specialforbund i Danmarks Idræts 

Forbund(DIF). Piloter certificeret af DHPU skal følge regler beskrevet i BL 9-5, luftfartsloven, regler og 

vedtægter for DHPU og DIF. Alle brud på disse regler, beslutninger i DHPU, naboklager ved DHPU’s flyvende 

aktiviteter og konkurrenceafgørelser kan klages til DHPU.    

Klager sender skriftligt til DHPU, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde og evt. til dhpu@dhpu.dk. 

Husk at vedlægge alle relevante oplysninger og kontaktoplysninger.   

Inden klagen sendes til DHPU, bør det undersøges, om klagen er berettiget og at andre løsninger er 

undersøgt. Klager fra enkelt personer, der er medlem af klub under DHPU, bør lade klagen gå gennem 

medlemmets klub, med mindre at klubben er genstand for klagen. Interne klager mellem medlemmer i 

samme klub bør behandles af klubbens bestyrelse eller chefinstruktør. DHPU behandler ikke klager om 

personlige stridigheder og økonomiske forhold, der ikke er underlagt DHPU.  

Når klagen modtages af Sekretariatet, sendes en bekræftelse på, at klagen er modtaget og er under 

behandling. Sekretariatet, chefer, udvalg eller bestyrelsen indhenter evt. yderligere oplysninger fra de 

involverede parter.  

Udvalg eller DHPU’s bestyrelsen behandler klagen ved først kommende møde, efter at alle relevante 

oplysninger er indhentet.  

1. Konkurrenceafgørelser kan ankes til Eliteudvalg.  

2. Udvalgsafgørelser kan ankes til Bestyrelsen. 

3. Bestyrelses afgørelser kan ankes til Amatør- og Ordensudvalget.  

4. Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse om sportslige og organisatoriske afgørelser kan ankes til 

Danmarks Idræts Forbunds Amatør- og Ordensudvalg og afgørelser vedrørende Flyvelovgivning kan 

rejses over for SLV, som derefter enten prøver sagen ved Domstolene eller afgøre sagen efter 

tidligere retningsvisende domsafgørelser.     

  

 

 

 


