
 

  

 

Grøn luftsport for alle 
Vi vil gøre hanggliding til en sport for alle, ved at anvende teknologiens nye muligheder 

1. maj 2018 
─ 

XC-sjælland (frivillig forening) 
Sønderstrupvej 136 
4360 Kirke Eskilstrup 
CVR-nr 38823736 
Repræsentant: Martin Vincents 
 
 



   

Hvad? 
XC-sjælland er en hangglider-klub som holder til på Tølløse flyveplads ved Kirke Eskilstrup. Vi vil gøre hanggliding til en grøn 
luftsport for alle! 

 

En hangglider er groft sagt en trekantet drage, du hænger under i en form for sovepose. Det er en flyveform hvor du kan føle 
dig helt fri, og flyve på tværs af landet på termikkens opvinde. 

XC-sjælland står for “Cross Country sjælland”, og er Danmarks største hangglider-klub, samt eneste klub på Sjælland med 
optræksplads. Klubben startede i 1986 og har aktive medlemmer i vidt forskellige aldre, den yngste pilot på 16 år og den 
ældste på 72 år. 

Hvorfor? 
Hanggliding skaber et godt sammenhold og giver rigtig mange unikke oplevelser i luften og naturen. Det giver en ekstrem 
frihed, at kunne svæve højt oppe i luften og fed følelse i kroppen, som man kun kan unde andre at prøve. 

 

Vi gør meget for at tiltrække nye medlemmer og alle er velkomne. 

Hvordan? 
Måden man kommer op i luften på, er ved at blive trukket op af et spil med en 1000m lang line. Når piloten er kommet op i 
ca. 3-400 meters højde, kan piloten frigøre sig af linen og finde termikbobler til at holde sig svævende på. 

 

Historisk set har hanggliding været for de få, da en hangglider tidligere kunne forveksles med et tørrestativ med lagner, var 
svært at flyve og havde dårlig performance. Elevskoletiden var tidligere lang og mange mistede gnisten, da udstyret var svært 
at håndtere og skolingsmetoderne var fysisk hårde. 
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Men med teknologiens udvikling, er der sket store kvantespring og godmodige letflyvende drager samt højtydende drager er 
kommet til. 

 

XC-sjælland har en stærk ambition om, at være en klub hvor alle kan få en få mulighed for at flyve, ved at opdatere 
elevudstyret til nyeste dato og forenkle skolingsmetoderne. 

Vi har senest brugt en del af klubbens midler til, at erhverve nye og delvist nye elevdrager, som har gjort store fremskridt for 
eleverne. 

 

Derudover har vi udviklet et elektrisk spil, som kan trække elever og piloter i luften med 100% jævn trækkraft, uden at vejret 
og vinden påvirker trækkraften ved optrækket. 

 

Det gør, at eleven kan koncentrer sig fuldt ud om at flyve og håndterer dragen korrekt. Samtidig har vi mindsket antallet at 
knubs, forstuvninger og skader på udstyr i forbindelse med skoling. 
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Hvad mangler vi? 
Vores elektriske spil mangler et ordentligt batteri, som kan holde strøm til en hel flyvedag og som er mere driftsikkert end det 
nuværende. 

Et lithiumbatteri er løsningen, og kan erstatte det nuværende blybatteri med tilhørende generator.  

 

Efter 1½ sæson med rigtig gode erfaringer med EL-spil, måtte batteripakken give op. Batteripakken er bygget op af brugte 
blybatterier, og er ikke ideelt for denne type brug. 

 

Vi søger derfor midler til at udskifte batteripakken til lithiumbatterier. 

Batteripakken købes af LithiumBalance A/S og indeholder al nødvendig styring og lader. Batteriet er designet til at kunne 
holde til en hel dags aktiv flyvning og kan lades op over natten. Det kræver ikke noget vedligehold og har min 10-15 års 
levetid. 

Batteriet monteres og efterses kun af kvalificeret personel. Undertegnede arbejder med lithiumbatterier og motorstyinger til 
daglig og vil være ansvarlig for hele ombygningen. 

 

Teknikken er simpel og lige til at skifte ud med den oprindelige batteripakke. Ombygningen kræver dog flere penge end vi selv 
har til gode. 
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Hvad gavner det? 

En livsoplevelse for alle 
Som sponsor får du muligheden for, at støtte en sport, som kan gavne unge mennesker, der har brug for noget at gå op i eller 
personer som søger spænding og udfordringer. Uanset hvem man er, vil det give mod og selvindsigt. 

Flyvning er en sport hvor man lære sine muligheder og begrænsninger at kende, og man vil blive en del af et større 
fællesskab. 

Mange unge drømmer stort, men har svært ved at se vejen. Her kan vi hjælpe dem, og vise hvordan at engagement og vilje 
kan bane vejen for en masse fede, unikke oplevelser og venskaber på tværs af alder. 

 

Vi der har oplevet det, brænder for at give andre samme oplevelse, og beder derfor om støtte og opbakning for projektet. 
Med et nyt batteri, kan vi fortsætte arbejdet med at skole elever og erhverve nye medlemmer. Vi regner med, at kunne 
fordoble medlemstallet inden for få år, og derved skabe nye forudsætninger for at få endnu flere medlemmer. 

Det vil glæde os meget, hvis I vil være en del af projektet. 
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Grøn lydløs sport i et med naturen 
Som hangglider flyver du på naturens præmisser. Når du er i oppe i luften, er du overladt til naturen og skal arbejde med den 
for at kunne blive deroppe, ved at bruge alle dine sanser. Skyer, halmstrå i luften, fugle der kredser i cirkler, lugten af gylle 
eller opadgående stød i dragen kan alle være tegn på termik, og er hvad du søger for at blive oppe i luften. 

 

Kort sagt er hanggliding en grøn sport i sig selv. Desværre har vi nogle støjende, benzindrevne biler og spil der køre rundt på 
jorden, for at trække os i luften. 

EL-spillet er lydløst og bruger kun strøm. Et nyt batteri til spillet betyder, at vi kan udfase de forurenede, støjende, 
motoriserede biler og spil vi bruger i dag og på den måde mindske vores aftryk på naturen. 
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Hvad koster det? 
 

Komponenter 
Varenr
. Antal Pris u/moms 

Pris i alt 
m/moms Forklaring 

LiBAL s-BMS BMCU - PCB 100600 1 1.676 2095 Batteri styring master board 
LiBAL Harness kit for BMCU 
incl IO wire 100602 1 156 195 Færdig ledningsnet til master board 
Shunt modstand til max 50A  1 433 541 Strømsensor 
LiBAL s-BMS LMU - PCB 100601 22 464 12760 Batterispændingsovervågning/balancering 
LiBAL Harness kit for LMU incl 
120mm 100603 22 69 1898 Færdig ledningsnet til slave board 
Calb LFP-cells 20Ah  176 156 34320 LiFePO4-celler på 3,2V 
Calb LFP-cells 20Ah busbar  176 10 2200 Kobberlaske 
Fragt  1 742 928 Fragt af battericeller 
TC-charger 6A 650V luftkølet  1 9.550 11938 Lader til opladning på ca. 3-4 timer 

Trailer  1 10000 12500 
Trailer til opbevaring og placering af spil og 
batteri mm. 

Total    79374  
      
      
Specifikationer      
Load effekt: 15kW i 3min      
Pause mellem belastning: 5 min      
Nominel spænding: 615V      
Temperatur ved drift: 10-30 
grader      
Omgivelser: Lukket trailer      
Opbevaring: Frostfrit      
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Økonomi 
Hvis klubben finder en fond/sponsor som vil støtte med 40.000 kr, vil DHPU (Dansk Hangglider og Paraglider Union) støtte 
med et tilsvarende beløb. 

 

Vi søger derfor en fond/sponsor, som vil donere 40.000 kr. 

 

Investorer Beløb 

DHPU 40.000 

Fond 40.000 

Total 80.000 
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Bilag 1 Skoling før og nu 

Normal træningsforløb 
Et normalt skolingsforløb har indtil nu bestået af flere forskellige slags træning, da hver slags skoling af sin fordel og ulempe. 
Nedenfor er de forskellige skolingstyper illustreret. 

Ground handling 
Første step er ground handling, hvor eleven lærer at løbe med dragen på plan mark. Det er både anstrengende for eleven og 
hjælperne, og derfor holder man typisk kun til at par få ture. 

 

 

Bakke-skoling 
Bakke skoling er en rigtig fed oplevelse, da man selv er herrer over dragen. Men turen opad bakken er hård og sætter 
begrænsning for antallet af flyveture. 
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Scooter-skoling 
Med scooter-skoling for man endelig nogle kræfter foræret af spillet. Men oplevelsen er ikke altid lige god, da både elev og 
instruktør forsøger at regulerer højden. Det skaber oscillationer og kan nemt resulterer i stall af dragen. 

 

Bil-optræk 
Når eleven er rutineret, skifter man til bil-optræk, da bilen har flere kræfter, så man kan komme højere op. 

Reguleringen af trækkraften er selvsagt meget afhængig af bilføren, da linen er elastisk og bilen meget tung. Det kræver 
derfor en af bilføren er både forudseende og god til at dæmpe udsving i trækkraften, når termikbobler hiver i dragen.Ofte er 
starten meget “spændende”, da bilen skal starte med slap line og en starthastighed som er vejrafhængig. 

 

Ideelt skolingsforløb 
Et EL-spil kan erstatte alle ovenstående skolingstyper, da spillet, grundet muligheder med motorstyringen, kan levere 
konstant trækkraft uanset hastighed eller vejr og vind. 
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Skoling med EL-spil 
Ligesom scooter og bil-optræk foretages EL-spil-optræk på en jævn landingsbane. 

1. En ny elev skal kun trækkes med ca. 10 kg for at kompensere for vindmodstand i dragen. På den måde vil eleven 
blive på jorden, men kunne løbe ubesværet med dragen og fornemme hvordan man skal håndtere dragen. 

2. Når eleven har styr på ground handlingen, kan trækkraften reguleres op i små step for hver løbetur med dragen til 
den endelig kan bære eleven, typisk ca. 15-18kg.  

3. Derefter kan trækkraften øges i små steps for hver flyvetur til 20-30 kg, hvor ved elev kan få nogle meters flyve 
højde. 

4. Efter mange gentagende flyvninger i få meters højde, kan bede eleven om at flyve lidt højere og udløse sig fra 
spillets line. 

5. Når eleven føler sig klar, kan eleven foretage små kursændringer i luften. 
6. Derefter kan man bygge flere flyvemanøvre på øvelserne. 
7. Til sidst har eleven opnået et niveau, som gør eleven i stand til at flyve på samme forudsætninger som en erfaren 

pilot, og kan trækkes op i 400 meters højde. 

Ovenstående skolingsmetode med nøjagtig dosering af trækkraft, kan kun opnås med et elektrisk spil. Det betyder derfor 
meget at batteriet fornyes, så vi fortsat kan benyttet denne effektive og sikre skolingsmetode til at uddanne mange nye 
elever. 
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