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Paragliding for alle 

Med henvisning til fremsendte projektbeskrivelse og bilag ansøger Airwave paragliding klub hermed DHPU om 

tilskud til udviklingsprojektet: Paragliding for alle. 

Projektet begynder umiddelbart efter de søgte midler er os i hænde og har et samlet budget på 732.000,- kr. 

Airwave paragliding klub ansøger DHPU om forhåndsgodkendelse af 50.000,- til  medfinansiering af projekt 

Pragliding for alle. 

Flere fonde vil blive søgt for at opnå fuld finansiering af projektet. Der henvises til vedlagte budget for 

yderligere information, projektets ide og formål, finansieringsbehov og udgiftsposter 

Baggrunden for at ansøge DHPU er først og fremmest, at DHPU har stillet midler til rådighed i en pulje til at 

fremme paragliding i Danmark. Da mange fonde ser mere positivt på projektet når der er medfinansiering fra 

andre fonde/organisationer, vil en forhåndsgodkendelse fra DHPU om aktivt at støtte projektet med midler fra 

puljen hjælpe os meget i arbejde med at søge støtte til projektet. Airwave paragliding klub vil gerne ligesom 

DHPU fremme sporten og det er således et af Airwave’s fokusområder, at bidrage til at fremme sporten og 

øge sikkerheden for vores egne- og DHPU’s medlemmer og skabe mere interesse for sporten hos den almene 

befolkning. 

 Vi håber, at DHPU vil bidrage positivt og støtte op omkring udviklingen af projekt Paragliding for alle.  

Undertegnede kan kontaktes direkte på 99 55 94 45, eller på mail: stephan.fly@gmail.com såfremt der er 

spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte materiale. 

Jeg ser frem til at høre fra DHPU. 

 

Venlig hilsen 

Stephan Fly 

Bestyrelsesformand Airwave paragliding klub 

 

Bilag: 

1. Projektbeskrivelse 

2. Budget 



Bilag 1 

Formål 
Airwave ønsker at fremme sundhed og livsglæde for alle mennesker. Vi gør det gennem flyvning 
med paraglider, hvor vi tilbyder nye og erfarne paraglidere, at komme ud i naturen, få motion og 
nyde naturskønne områder fra luften. Flyvningen foregår uden brug af motor, så kun naturens 
kræfter holder os flyvende. 
Projektet går ud på at give oplevelsen videre til den almene befolkning. det vil vi gøre ved at bygge 
den perfekte ramme for sikkert og miljøvenligt at kunne trække piloter op til en starthøjde.  
Nemt og let tilgængeligt optræk skal medvirke til at skabe et godt og socialt klubliv omkring vores 
passion, nemlig flyvning. 

Ansvarlige 
Airwave paragliding klub er en folkeoplysende forening, hvor alle kan melde sig ind, og påbegynde 
paraglider uddannelse fra deres fyldte 15. år. Vi ønsker at udbrede kendskabet til vores sport og 
skabe et godt socialt sammenhold på tværs af alder, køn, etnicitet, politiske holdninger og 
samfundslag. Vi har ingen politiske holdninger men samles om den glæde der er ved paragliding. 
Det er en samlet bestyrelse i Airwave paragliding klub der står bag denne ansøgning.  
Arbejdet i klubben består af frivillige ildsjæle der påtager sig ulønnede opgaver for at udbrede 
paragliding i Danmark. Derudover har klubben ansat en fuldtidsinstruktør til at fremme denne 
fantastiske sport. 

Ideen 
Ideen er at tilbyde en sikker, effektiv og miljøvenlig adgang til naturen og vores sport til så mange 
mennesker som muligt. Det opnår vi ved at have et elektrisk spil som kan trække piloter op. så 
naturen kan nydes fra et fugleperspektiv.  
 

Udførelsen 
Da vi ikke har nogen motor til at få os op i luften, har vi brug for et spil til at trække os op.  
Til projektet ønsker vi at anskaffe to elektriske spil der bliver installeret i en trailer og kan give os 
den nødvendige starthøjde. Vi har brug for to tandem paraglidere og to typer seletøj. Én type (4 
stk.) i flere størrelser til mennesker uden handikap og ét seletøj specieldesignet til mennesker med 
fysiske handikap i forskellige størrelser. Flyvestation Værløse har gode adgangsforhold for folk med 
et handicap og er derfor et fantastisk sted for udførelse af dette projekt.  
Med et system bestående af et mobilt elektrisk spil monteret i en autotrailer vil vi ikke være bundet 
til at flyve på Flyvestation Værløse, men har mulighed for at komme rundt i hele landet, så flere 
mennesker har mulighed for at opleve denne fantastiske sport. 



Et sådant spil kan betjenes af alle klubbens medlemmer og vi vil øge mulighederne for flyvning 
markant. Alle medlemmer vil kunne trækkes op til en startshøjde hvorefter man kan påbegynde 
fritflyvning så vi vil kunne tilbyde alle medlemmer af DHPU denne oplevelse. Vi vil kunne tiltrække 
flere mennesker som kan dele glæden ved naturen og denne form for sport og motion. 
Et spil vil sætte os i stand til at tilbyde folk i alle aldre en flyvetur i det fri og en oplevelse for livet. Vi 
tror på at alle mennesker kan have glæde af denne sport og derfor ønsker vi at erhverve et spil der 
også sætter os i stand til at tilbyde disse oplevelser til folk med fysiske handikap. 
Såfremt det ikke er muligt at finde finansiering til hele projektet ønsker vi fortsat at arbejde videre 
med ideen i en reduceret udgave. Dette vil betyde at vi eksempelsvis fravælger muligheden for at 
tilbyde optræk til handikappede i første omgang, da vi så vil søge at opnå at flest mulige mennesker 
får gavn af projektet. 
 

Baggrund 
Et Dansk start-up firma har designet og udviklet dette innovative miljøvenlige elektriske spil, som er 
det første af sin slags på verden. Siden 2016 har Airwave indgået i et samarbejde med firmaet om 
udførelse af field-tests og ideer til videre udvikling af spillet på Flyvestation Værløse. I dag er spillet 
helt færdigudviklet og sælges nu kommercielt.  
 

Perspektiv 
Et elektrisk spil vil gøre flyvning med paraglider nemmere tilgængeligt og give markant flere 
flyvetimer for nye og øvede paraglidere og vi vil kunne tilbyde prøveflyvninger for uerfarne piloter, 
samt tilbyde flyvning for unge og mennesker med et fysisk handikap. 

Hvem får gavn af projektet? 
Alle mennesker i Danmark kan få glæde af dette projekt, såfremt dette gennemføres, herunder 
mennesker med et handikap, unge, pensionister og andre der har lyst til at se verden i et perspektiv 
oppe fra og få en aktiv dag i naturen. Projektets hovedbase vil være på Flyvestation Værløse lige 
nord for København.  

Samarbejdspartnere 
Airwave paragliding klub er en folkeoplysende forening hjemhørende i Furesø kommune, hvor vi 
har et rigtig godt samarbejde. Kommunen støtter vores sport og aktiviteter på den gamle 
Flyvestation Værløse som i dag er et naturskønt område. 
Naturstyrelsen som ejer området, har godkendt alle vores aktiviteter på Flyvestation Værløse og vi 
har generelt en god dialog med naturfredningsforeningen, naturstyrelsen og andre interessenter på 
Flyvestation Værløse. 
 
 

 

 

  



Bilag 2 

Post Pris Antal Total (inkl. moms) Note 

Simba Winch 235000 2 470000 1 

Tandem skærme 33000 2 66000 2 

Seletøj 6500 4 26000 3 

Handicaps seletøj 45000 1 45000 4 

Trailer 35000 1 35000 5 

Diverse småting 5000 1 5000  

Ladecykler 8500 10 85000  

Total     732000  

 

1. 2 stk. winch for effektivicering og undgå helt ubrugbare aktivitetsdage, mens den ene af spillene 

fx. er på værksted for efersyn og klargøring. 

2. 2 stk. for at kunne ramme de førskellige størrelser der dækker behovet for at flyve med forskellige 

”total flyvevægt”, da dette kan være meget forskelligt afhængig af personens vægt samt den 

ekstra vægt der kommer ved brug af ekstra udstyr til folk med et handicap. 

3. Seletøj i fere størrelser for at kunne ramme folk med forskellige kropsbygning (vægt og højde) 

4. Et seletøj til folk med et handicap er et helt nyt og anderledes design og opbygning men passer 

til brugere med forskellige kropsbygninger. 

5. Traileren kræves for at kunne flytte rundt på resten af udstyret og beskytte det mod rust, mm. 
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