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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 kontakt til Unionen 

DHPU’s sekretariatet varetager opgaver som certifikater, salg af artikler, tilmelding, økonomi, uddannelse, 

regler og registrering m.v.. Sekretariat varetages af KDA Service A/S, som er ejet af Kongelig Dansk 

Aeroklub(KDA). DHPU er medlem af KDA og har stemmeret til KDA’s Repræsentantskabsmøde. Læs mere 

om KDA på kda.dk. 

Sekretariatet kan kontakts på følgende måde:     

� Direkte telefon til DHPU 46 14 15 01. Telefon til KDA med omstilling 46 14 15 00.  

� Åbningstid hver dag kl. 10.00-15.00 (PilotShop åben til kl. 18.00 om torsdagen) 

� Sekretariatsleder og generalsekretær  

� Anders Madsen, (am@kda.dk og dhpu@dhpu.dk)  

� Regnskabsfører for DHPU, KDA og KDA Service ApS.  

� Birgit Eldov, (be@kda.dk) 

� Redaktør af FLYV i KDA 

� Knud Larsen, (flyv@kda.dk) 

� Butikschef i PilotShop 

� Svend Jensen (pilotshop@kda.dk)  

 

Har du specielle henvendelser kan du også kontakte bestyrelsen, udvalg, Flyvechef, Sikkerhedschef eller 

Uddannelseschef direkte. Du finder kontaktoplysningerne under ”Organisation” på dhpu.dk. Efterfølgende 

kan du se de forskellige ansvarsområder:  

Flyvechef har bl.a. ansvar for certificering, chefinstruktører og flyveregler.  

Sikkerhedschef har bl.a. ansvar for havarirapporter, statistik og ulykkesforebyggelse. 

Uddannelseschef har bl.a. ansvar for uddannelse.  

Eliteudvalg har bl.a. ansvar for elitepiloter på landshold og konkurrencer. 

Breddeudvalget har bl.a. ansvar for breddeaktivitet som idrætslejer, klubaftaler og undervisning. 

Redaktører og Webmaster har ansvar for unionens formidlingskanaler.    

Motorudvalget har ansvar for motorflyvning. 

Forsikringsudvalg har ansvar for DHPU’s fælles forsikringsordning. 

Havarikommission udarbejder havarirapporter og er underlagt sikkerhedschefen.  Skal kontaktes ved 

Havari ved indsendelse af havariblanket, som kan hentes på dhpu.dk under ”Dokumenter” 

Amatør- og ordensudvalg er unionens ankestyrelse ved klager over bestyrelsens afgørelser.    

Bestyrelsen har bl.a. ansvar for unionens politiske linje, vejledning af udvalg og afgørelser af klagesager.   


