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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 Nyhedsformidling  

Generel information til alle  

Det er vigtigt, at unionens medlemmer er informeret omkring tiltag, aktiviteter og fremdrift i unionen. 

Desuden er medlemmer altid glade for at høre om din fede flyvetur eller nye succeser om klubudvikling, 

flyveudvikling og konkurrencedeltagelse m.fl. Der er næsten ikke noget, du ikke er velkomme til at skrive 

om, så længe det har med DHPU’s flyveområde at gøre. Billeder kan erstatte mange ord og er meget 

velkomne til alle vores medier.  

DHPU har flere medier du kan benytte.  

� DHPU NYT er unionen månedlige E-nyhedsbrev. DHPU NYT er godt til at informerer om aktiviteter 

og kortere historier.  

� FLYV er et fælleds magasin for alle flyvende i Danmark, hvor DHPU har flere side at skrive på. Som 

hardcopy magasin er FLYV godt til større flyvehistorier med billeder og sender ud til alle folk i 

Danmark, der har med flyvning at gøre.   

� DHPU.dk er unionen hjemmeside med blandt andet forum, blogs, kalender og informationen om 

aktiviteter, udvalg og generel information om flyvning og unionen. Hjemmesiden er godt til 

interaktion mellem medlemmerne og til at holde styr på alle aktiviteterne i DHPU. Her kan du samle 

oplysning om udvalgsopgaver, aktiviteter, eliten, organisation, regler, forretningsgang, 

vejledninger, kontakt til sekretariatet og unionen og meget meget mere.  

Du er velkomme til at kontakte redaktører for oplysninger om format og deadlines. Du kan finde alle 

redaktørerne nederst på siden ”Organisation” på DHPU.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig om flyvning i DHPU.  

  

Til arrangører af arrangementer i DHPU.  

Hvis du er arrangør af arrangementer i DHPU, som f.eks. kurser, idrætslejre eller konkurrencer, skal du 

både reklamerer om vore aktiviteter på hjemmesiden under ”kalenderen” i dhpu.dk og gerne flere gange i 

DHPU NYT. Du skal skrive en beskrivelse af aktiviteten og vigtige oplysninger om hvem henvender 

aktiviteten sig til. Hvor og hvornår er aktiviteten. Hvad koster det og hvordan betaler deltagerne. Hvor kan 

deltagerne få mere at vide om aktiviteten osv.  

Efter arrangementer bør du lavet et indlæg til FLYV og evt. DHPU NYT om hvordan det gik på aktiviteten. 

Ved kurser og arrangementer kan evt. skrives om hvad aktiviteten handlede om, hvem der har bestået eller 

deltaget og evt. hvornår næste mulighed for deltagelse i næste aktivitet er.  

Ved større arrangementer eller kontinuerer årlige kurser stille DHPU.dk gerne hjemmeside til rådighed og 

hjælper med at få siden op at køre. Vi håber din aktivitet får stor opbakning og bliver en stor succes for dig 

og alle deltagerne.  
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Til medlemmer af udvalg, bestyrelse og chefer.  

Det er vigtigt, at DHPU’s medlemmer kan se alt det, som DHPU gør for vores medlemmer og piloter i 

Danmark. Det er derfor vigtigt, at der bliver skrevet referater af de forskellige tiltag og møde, som du 

deltager i.  

Under ”dokumenter” på DHPU.dk kan du få et område til at samle referater og dokumenter i dit udvalg, 

som vedrører alle medlemmer i DHPU. Et resume kan sendes til DHPU NYT, når der sker aktuelle nye tiltag, 

som bør informeres ud til alle piloter.   

Udvalget kan få en hjemmeside på DHPU.dk, hvor faste informationer kan præsenteres til piloterne. Se evt. 

under ”Elite” og ”motorudvalg” på DHPU.dk.  

 

Til Landholdpiloter, der modtager støtte af DHPU.  

Når du får støtte af DHPU til transport, ophold eller tilmeldingsgebyr, så skal du fortælle om, hvordan du 

klarer dig i konkurrencen, så alle dine fans i DHPU kan følge med. Du kan enten efterfølgende skrive en 

beskrivelse til FLYV og DHPU NYT eller du kan fortælle om konkurrencen online på hjemmeside eller blog, 

som der linkes fra på DHPU.dk.  

Når du er landholdspilot, skal du gerne sende et billede ind af dig selv og skrive en kort beskrivelse af dig 

selv. Du kan skrive om, hvem du er og fortælle om dine resultater, træningsmetoder og dine mål. Dette 

bliver lagt på DHPU.dk under ”Elite”   

Du er velkomme til at kontakte redaktører for oplysninger om format og deadlines. Du kan finde alle 

redaktørerne nederst på siden ”Organisation” på DHPU.dk. . Billeder kan erstatte mange ord og er meget 

velkomne til alle vores medier. 

  


