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Tillæg: 
Mailadresse og telefonlister findes på DHPU’s hjemmeside  

DHPU’s vedtægter 
 

 

010. Generelt: 

 

011) Forord: 

DHPU’s Driftshåndbog har til formål at samle og offentliggøre alle love, bestemmelser og informationer, som til enhver tid gæ lder 
for udøvelse og arbejde indenfor Dansk Hanggliding & Paragliding Union (DHPU), Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter kaldt 
for Nationalmyndigheden) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).  

 

012) Udkast og revision: 
Udkast til og revision af DHPU’s Driftshåndbog udarbejdes af uddannelsesudvalget under DHPU og godkendes og udgives af 
bestyrelsen i DHPU. Udarbejdelse og revision skal til enhver tid ske i henhold til de forpligtelser, som DHPU har jævnfør sit 
medlemskab af nationale og internationale organisationer, samt de krav, danske myndigheder stiller. DHPU’s Driftshåndbog og alle 
fremtidige revisioner af Driftshåndbogen skal godkendes af Nationalmyndigheden, før de tages i brug. Eftertryk af DHPU’s 
Driftshåndbog eller dele af denne må ikke finde sted uden tilladelse fra DHPU’s bestyrelse. 

 

020. Gyldighedsområde: 
 
DHPU’s Driftshåndbogs bestemmelser og regler gælder for alle, som flyver hanggliding og paragliding, eller organiserer lignende 
flyvning indenfor DHPU og de tilsluttede klubber. Al flyvning i DHPU-regi skal foregå med henvisning til BL 9-5; er der tale om 
opvisningsflyvning, skal de også overholde BL 5-3. Opstår der nød- eller faresituationer, skal BL’en selvfølgelig ikke følges. 
 

030. Uddannelsesprogrammet: 
SafePro betyder sikker progression (safe progression). Uddannelsesprogrammet er baseret på professionelle træningsprincipper 
(byggeklodsprincip). 
 
SafePro-Delta er DHPU’s uddannelsesprogram for hanggliding. Programmet er godkendt som international sikkerheds- og 
uddannelsesstandard for hanggliding af FAI/CIVL. 
 

SafePro-Para er DHPU’s uddannelsesprogram for paragliding. Programmet er godkendt som international sikkerheds- og 
uddannelsesstandard for paragliding af FAI/CIVL. 
 

● Hvis en regel kun gælder for hanggliding vil betegnelsen SafePro-Delta blive anvendt. 
● Hvis en regel kun gælder for paragliding vil betegnelsen SafePro-Para blive anvendt.   

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=163
http://www.dhpu.org/
http://www.dhpu.org/
http://www.dhpu.org/
http://www.trafikstyrelsen.dk/
http://www.dif.dk/
http://www.dif.dk/
http://www.dif.dk/
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040. Organisationsplan 
 

 

 

 
 

041) Repræsentantskabsmøde: 
DHPU’s højeste myndighed. 

 

042) Bestyrelsen: 
Vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, og styrer DHPU mellem disse. 
 

- Bestyrelsens opgave er at varetage unionens administrative, politiske og økonomiske interesser, samt samarbejde med 
andre organisationer. 

 

043) Personale og administration 

Regnskab: 
Står for unionens regnskab, samt bistår bestyrelsen i økonomiske beslutninger. Regnskab varetages af DIF økonomi.  

 

DHPU’s sekretariat: 
Står for den daglige, administrative drift af Dansk Hanggliding & Paragliding Union. 

 

044) Flyvechefen og auditørudvalget: 
Flyvechefen er instruktørernes øverste chef, og har følgende ansvarsområder, og skal sørge for, gennem auditørudvalget 
(auditørkorpset), at følgende opgaver bliver udført: 

- Tilse, at instruktørgruppen lever op til DHPU’s uddannelsesnormer, som her i beskrevet. 
- Tilse, at gældende love og regler overholdes af DHPU’s medlemmer. 
- Tilse, at udstedelse af certifikater og ratingkort sker i overensstemmelse med gældende regler. 
- Kontrollere, at alle piloter og klubudstyr (der anvendes til elevskoling) er forsikret med lovpligtig ansvarsforsikring. 

 

045) Uddannelseschefen og uddannelsesudvalget: 
Uddannelseschefen har følgende ansvarsområde, og skal sørge for, gennem uddannelsesudvalget, at følgende opgaver bliver 
udført: 

- Fremstilling og revidering af SafePro-Delta og – Para. 
- Ajourføring af teoriprøver. 
- Tilrettelæggelse og afholdelse af instruktørkurser. 
- Afvikling af teoretiske og praktiske sikkerhedskurser, jf. SafePro-Para’s anbefalinger. 
- Sikre at kurser og prøver bliver rettet til, så de indsamlede erfaringer fra havarirapporter og sikkerhedsudgivelser 

kommer piloterne til gode. 
 

046) Sikkerhedschefen og sikkerhedsudvalget: 
Sikkerhedschefen har ansvar for sikkerhedsaktiviteterne, herunder Sikkerhedsudvalget, og skal sikre, at følgende opgaver bliver 
varetaget: 

- alle hændelser og havarier bliver rapporteret 
- hændelsesrapporter udfærdiges på baggrund af aktuelle rapporter og publiceres, når det skønnes at kunne indgå i det 
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præventive flyvesikkerhedsprogram 
- en årsrapport med en oversigt over årets hændelser og havarier publiceres 
- øvrige artikler og informationer af flyvesikkerhedsmæssig betydning publiceres løbende. 

 

Formidlingen til medlemmerne af ovenstående foregår primært via DHPU’s hjemmeside og gennem klubbernes FLYSIK-
koordinatorer, mens andre medier (Facebook, e-mail m.m.) inddrages efter behov. 
 

047) Materielchef: 
Materielchefen har følgende ansvarsområde, og skal sørge for at følgende opgaver bliver udført: 

- Tilse, at alle optrækssystemer introduceret i Danmark bliver godkendt. 
- Uddannelse af materielkyndige personer, som kan foretage kalibrering af højdemåler i henhold til DHPU’s testprocedure. 
- Udgive anbefalinger for anvendelse af materiel, herunder skærme, drager, seletøj, motorer, instrumenter, mm. 
- Tilse, at måling og kontrol af materiel udføres jf. BL 9-5 og Driftshåndbogens bestemmelser.  

 

048) Amatør- og ordensudvalget: 
I tilfælde af strid mellem udøvere af sporten i DHPU, eller ved anden form for dårlig airmanship blandt disse, vil amatør- og 
ordensudvalget dømme i sådanne sager. 
 

049) Konkurrence- og eliteudvalget:  
Formålet fastsættes af DHPU’s bestyrelse ved konstitueringen efterfølgende repræsentantskabsmødet. Formålet skal følge det af 
bestyrelsen fastlagte strategiske spor. Udvalget består af max. fem medlemmer. Udvalgets opgaver fastsættes i samarbejde med 
DHPU’s bestyrelse, og skal til enhver tid følge udvalgets formål. 
 

050. Kommunikation: 
Et nyhedsbrev, udelukkende med stof af interesse for medlemmerne i DHPU, udgives jævnligt af DHPU. 
 

060. Diverse udvalg under DHPU: 
Se DHPU’s hjemmeside 

 

070) Vedtægter  
DHPU’s Vedtægter 

 

Tillæg A:  

Mailadresse og telefonliste: 
Se DHPU’s hjemmeside  
 

Revisor: 
Se DHPU’s hjemmeside  
 

Unionens adresse: 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20  

DK-2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 23 65 

Mail: dhpu@dhpu.dk eller sekretariat@dhpu.dk  

 

 

https://dhpu.dk/vores-organisation/
https://dhpu.dk/vedtaegter/
https://dhpu.dk/contact/
https://dhpu.dk/vores-organisation/
mailto:dhpu@dhpu.dk
mailto:sekretariat@dhpu.dk
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