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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 oprettelse af ny klub under DHPU 

DHPU er en sammenslutning af alle Hanggliding og Paragliding klubber i Danmark. Klubber under DHPU kan 

certificere piloter gennem DHPU ved at følge DHPU’s regler for certificering. Medlemmer af klubber under 

DHPU kan deltager i unionens arrangementer og uddannelsestilbud. Du kan læse mere om DHPU på 

DHPU.dk 

For at oprette en klub under DHPU skal klubben følge reglerne for idrætsforeninger under DHPU og 

Danmarks Idræts Forbund(DIF).  

For at ansøge om at blive optaget som klub i DHPU skal du sende en ansøgning med vedtægter, 

kontaktoplysninger til klub og oplysninger om medlemmer og bestyrelse til sekretariatet og DHPU’s 

bestyrelse på dhpu@dhpu.dk.    

Klubben formål skal være at fremme Paragliding eller Hanggliding i Danmark. I klubben navn må ikke indgå 

stødende ord eller ordenen Danmark, Danmarks, dansk, forbund eller union. Desuden må klubbens navn 

ikke kunne forveksles med andre klubbers navn under DHPU. Se alle klubbernes navne under ”klubber” på 

DHPU.dk.   

Klubben skal bestå af mindst 5 aktiver piloter og være oprette som en dansk forening med 

foreningsvedtægter og en bestyrelse.  Der skal afholdes generalforsamling en gang årligt, som er øverste 

myndighed i klubben.  

For at certificerer piloter i klubben, skal klubben have en DHPU godkendt Chefinstruktør, som er klasse 1 

instruktør i Danmark. Chefinstruktøren kan certificere piloter og instruktører efter DHPU’s regler med en 

varighed på 1 år. Certificeringen skal fornyes af chefinstruktøren hvert år 1. januar. Klubben og klubbens 

medlemmer skal følge regler og anvisninger fra DHPU. Klubben medlemmer skal følge anvisninger fra 

klubbens instruktører og chefinstruktør. 

Klubben har stemmeret til DHPU’s repræsentantskabsmøde, som er øverste myndighed i DHPU. Klubber 

har dog kun stemmeret til DHPU’s Repræsentantskab, hvis klubben har mindst 10 medlemmer. Klubben 

skal afholde et klubmøde, der er åbent for alle klubbens medlemmer, hvor forslag til 

repræsentantskabsmødet kan drøftes. Mødet bør afholdes i midten af februar, lige inden DHPU’s 

repræsentantskabsmøde, det afholdes årligt sidste lørdag i februar eller første lørdag i marts.    

I klubbens vedtægter skal indgå følgende tekst: ”Forud for det årlige repræsentantskabsmøde, eller et 

eventuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DHPU, indkalder klubben til et møde, hvor den fra 

DHPU modtagne indkaldelse og eventuelle forslag til afstemning, fremlægges medlemmerne til 

gennemgang og behandling. Såfremt der er på mødet findes et flertal for, at der fra klubben sendes 

repræsentant/er til den forestående DHPU repræsentantskabsmøde, vælges repræsentant/er, der får 

rejseudgifterne i forbindelse med DHPU-mødet dækket af klubben.”  Forslag til vedtægter kan ses på 

DHPU.dk under ”Dokumenter”.  
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Klubben skal udpege en klubadministrator, der kan opdater status for medlemmer i DHPU’s 

administrationssystem. Klubben skal rapporterer årligt på klubportalen i DIF om antallet af aktive 

medlemmer.  

Du er velkommen til at kontakt sekretariatet for svar på spørgsmål om unionen. Du finder 

kontaktoplysninger på forsiden af DHPU.dk.  

Vi glæder os til at byde dig og dine klubmedlemmer velkommen i Danmarks Hanggliding og Paragliding 

Union.    


