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Del 200 – Regler for DHPU-piloter og -klubber. 
Indhold: 
 

210. Om danske myndigheders bestemmelser. 
220. Flyvning generelt 
230. DHPU flyvebeviser 
240. Bestemmelser for uddannelse og skoling 
250. Regler for optræk af hangglidere/paraglidere 
260. Regler for flyvning med hjælpemotor 
270. Regler for sikkerheds- og aerobaticsflyvning med paraglider 
 
 

Tillæg: 

- A: BL. 9-5 Bestemmelser om dragefly og glideskærme. 
- B: BL. 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler. 
- C: Retningslinjer for auditørkorpset  

 
 

210.  Om danske myndigheders bestemmelser: 
 

211) BL 9-5: 
Bekendtgørelse fra Nationalmyndigheden om flyvning med hangglider eller paraglider indenfor dansk område. 
 

212). Flyvning i kontrolleret luftrum: 
BL 9-5 kræver, at flyvning indenfor kontrolleret luftrum kun udføres når mindstekravene til sigt og afstand fra skyer, som gælder 
indenfor kontrolleret luftrum i henhold til de visuelle flyveregler (BL 7-1 vedlagt), kan opfyldes. Ligeledes skal BL 9-5 afsnit 8.5 
overholdes. 
 

213) Mindstekravene er: 
Jf BL 7-1 afsnit 5 
 
 

220. Generelt: 
 

221) Al flyvning indenfor DHPU-regi skal ske i henhold til: 
a. Danske myndigheders bestemmelser. 
b. Bestemmelser/regler udgivet i DHPU’s Driftshåndbog. 
c. Bestemmelser/regler givet for regulerede flyvesteder, reguleret og/eller organiseret flyvning. 
 

222) Forberedelser før flyvning: 
"Preflightcheck": 
Udøveren skal før hver start nøje kontrollere hangglider/paraglider, seletøj og udstyr, for at sikre korrekt montage, afsløre slitage, 
brud, rifter, svækkelser o.lign., (checkliste). Kun hangglider/paraglider og udstyr i god stand må anvendes. 
 

223) Flyvested: 
Udøver skal, for at sikre, at ingen farlige situationer kan opstå, før start kontrollere flyvestedets beskaffenhed såsom omgivelser, 
højdeforskel fra start- til landingsområde, anden lufttrafik, regler for flyvning, o.lign. Grundejers tilladelse skal om muligt indhentes. 
Flyvestedet skal være afpasset flyvebevis/trin. 
 

224) Flyveforhold: 
Vejr og vindforhold skal kontrolleres med særlig vægt på på start- og landingsområde, og skal være afpasset flyvebevis/trin. 
 

225) Flyvning: 

Sikkerhedsudstyr: 
Udøveren skal være udstyret med en til formålet godkendt hjelm. 
 
Bemærk: Med godkendt hjelm menes en hjelm, der overholder FAI’s retningslinje: 

- EN966 (HPG), ASTM 2040 (Snow Sports) eller SNELL rs98 (Snow Sports). 
- For hanggliding er endvidere EN1077-A og -B tilladt. 
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Forhold: 
Vindstyrken skal kontrolleres før hver flyvning, og flyvningen i øvrigt tilpasses flyvebevis/trin og flyvested. 
 

Afstande: 
Jf. Gældende danske regler (BL 9-5 og BL 7-1) 

 

Afstande: For motoriserede hangglidere og paraglidere gælder: 
Jf. Gældende danske regler (BL 9-5, BL 7-15 og BL 7-1) 
 

Landingsmuligheder: 
Indflyvning eller landing må ikke foregå over højspændingsledninger, tårne, skilifter, beboelseshuse, offentlige veje, personer, 
anden trafik, græssende tamdyr o. lign., medmindre man har tilstrækkelig højde til altid at kunne nå sit forud bestemte 
landingssted. 
 

226) Vigepligtsregler: 

Anden lufttrafik: 
Flyvning må ikke medføre fare for anden lufttrafik. 
 

Generelt: 
Med flere hangglidere/paraglidere i luften samtidig, på samme sted, skal den højere vige for den lavere. Derudover gælder 
almindelig højre vigepligt. 

 

Ved flyvning på skrænt: 
Ved flyvning på skrænt skal alle drej ske ud fra skrænten, og en hangglider/paraglider, som indhenter en anden, skal passere på 
indersiden. 
 

Ved flyvning i termik: 
Ved flyvning i termik skal alle hangglidere/paraglidere i samme "boble" dreje i samme retning, som den, der først kom ind i boblen, 
uanset hvem der ligger højst. 
 

227) Udøvere, rettigheder og begrænsninger: 

Mindstealder: 
Mindstealder for at flyve hangglider eller paraglider er 15 år. Der må ikke udstedes bevis for færdigheder før det fyldte 16. år. Før 
man er fyldt 18 år, skal man have sine forældres skriftlige tilladelse. 
 

Elever: 
Elever skal flyve under vejledning og kontrol af en instruktør i henhold til de trænings- og sikkerhedsanvisninger, som gælder for 
pågældende trin/bevis. 

 

Uden instruktør til stede 
må elever kun flyve øvelsesflyvning på det trin, elevens flyvebevis er udstedt for, og indenfor de trænings- og 

sikkerhedsanvisninger, som er givet for det pågældende trin i SafePro-Delta, hanggliderprogressionen, eller SafePro-Para, 
paragliderprogressionen, og efter aftale men en bemyndiget instruktør. 

 

Med instruktør tilstede 
er det højeste trin SafePro-Delta elever tillades at flyve: Flyvning i løft (SafePro-Delta Trin 4). 
 

Med instruktør tilstede 
er det højeste trin SafePro-Para elever tillades at flyve: Flyvning i løft (SafePro-Para Trin 4). 

 

SafePro-Delta elever tillades ikke at flyve: 
- Senior Pilot (SafePro-Delta Trin 5) 
- Distanceflyvning 
- Opvisningsflyvning. 
- Demonstrationsflyvning 
- Konkurrenceflyvning. 
- Aerobatics 

 

SafePro-Para elever tillades ikke at flyve: 
- Senior Pilot (SafePro-Para Trin 5)  
- Distanceflyvning 
- Opvisningsflyvning. 
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- Demonstrationsflyvning  
- Konkurrenceflyvning.  
- Aerobatics 

 

Hangglider/Paraglider og udstyr: 
a. Eleven må kun flyve med udstyr, som er egnet til elevens pågældende trin. 
b. Eleven skal have vejledning af en bemyndiget instruktør om eventuel ny type hang-/paraglider eller seletøj, der skal flyves 

med.  
c. Eleven skal være udchecket af en bemyndiget instruktør på den hang-/paraglider og det seletøj, der benyttes.  
d. Elever må ikke foretage "trimning" eller reparationer, med mindre det foregår i samråd med og med godkendelse af en 

bemyndiget instruktør. 
 

228) Piloters ret: 
Piloter har ret til selvstændig friflyvning, med mindre reguleret flyvested eller reguleret flyvning kræver højere trin. For at flyve 
opvisnings-, demonstrations- eller konkurrenceflyvning skal piloten have flyvebevis for det trin, flyvningen skal foregå på. 
 

229) Speciel flyvning: 
Hanggliding: 

- "Aerobatics" er ikke tilladt, med mindre hangglideren er konstrueret til dette, samt at piloten har den nødvendige 
uddannelse. 

- Tandemflyvning må kun udføres, når piloten er uddannet tandempilot og har tandembevis (TD) påstemplet sit flyvebevis. 
 

Paragliding: 
- "Aerobatics" er ikke tilladt, med mindre piloten har den nødvendige uddannelse SafePro-Para trin 5d. 
- Tandemflyvning må kun udføres, når piloten er uddannet tandempilot og har tandembevis (TD) påstemplet sit flyvebevis. 

 

229.1) Specielt udstyr: 

HG/PG-nødskærm: 
Ved flyvning, hvor HG/PG redningsskærm kræves, skal denne være vedligeholdt og pakket i henhold til producentens anvisninger, 
givet i manualen for den pågældende redningsskærm. 
 

ICAO-kort: 
Enhver hangglider- og paragliderpilot (trin 4 og 5) skal være i besiddelse af et såkaldt ICAO-kort i gældende udgave. 
Klik på link: 
Aeronautical Chart – ICAO / RDAF Danmark 1: 500.000 Gældende udgave. 
Kortet indeholder oplysninger om restriktionsområder, offentlige lufthavne, visuelle flyveregler og m.m. 
 
 

Tillæg A: BL 9-5  
Klik på link: 
BL 9-5 Bestemmelser om dragefly og glideskærme  
 

Tillæg B: BL 7-1  
Klik på link: 
BL. 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler (VFR i afsnit 5).  
  

https://aim.naviair.dk/da/kort/
https://aim.naviair.dk/da/kort/
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2009-serien/9_5_udg_4.pdf
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2007-serien/BL%207-1%20%2016%20%20udgave.pdf
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Tillæg C: Hangglider/Paraglider frekvens 
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230. Flyvebeviser. 
 

230.a) Generelt: 
DHPU’s Flyvebevis (Rating-kort) er dokumentation for, at indehaveren opfylder kravene til det trin i uddannelsen, flyvebeviset er 
udstedt til. 
 

230. b) Udstedelse 
Flyvebeviset udstedes gennem DHPU’s sekretariat. Ingen har ret til at udøve de rettigheder, et flyvebevis giver, før beviset er 
udstedt af DHPU. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at en instruktør bekræfter, at alle prøver er bestået og at flyvebeviset 
kan udstedes. 

 

230.c) Opnåelse: 
For at få flyvebevis for et trin må man 
 
enten: 

1. have gennemgået en uddannelse som beskrevet under uddannelsesprogrammet SafePro-Delta for hangglider eller 
SafePro-Para for paraglider i disse bestemmelser, herunder tilfredsstille alle krav til kundskaber, færdigheder, erfaring og 
holdninger. 

 
eller: 

2. konvertere udenlandsk SafePro certifikat/bevis. 
 

230.d) Udenlandsk certifikat/bevis: 
Er gyldig til flyvning i Danmark, hvis det modsvarer FAI/CIVL’s anbefalede standard for sikkerhed og uddannelse, (SafePro). 
Dokumentation for dette må være udstedt af pågældende lands hanggliding/paragliding organisation. Dog henledes 
opmærksomheden på BL 9-5 pkt. 4.1.1: 

- Personer, der har gennemgået en tilsvarende uddannelse i udlandet, kan dog inden for en periode af maksimalt 30 dage 
efter ankomst til Danmark foretage flyvning med hangglider og paraglider. Dokumentation for uddannelsen skal 
medbringes under flyvning. 

 
Andre certifikater/beviser er ikke gyldige, og vedkommende pilot må flyve under opsyn og vejledning af en instruktør, indtil SafePro 
flyvebevis kan udstedes. 
 

230. e) Mindstealder: 
Mindstealder for at få flyvebevis er 16 år. Inden man er fyldt 18 år, må man have sin forældres skriftlige tilladelse. 

 

230.f) Helbred: 
- Udøveren skal være i psykisk og fysisk form til at flyve hang- eller paraglider. 
- Udøverens form skal desuden kontrolleres og dokumenteres gennem beherskelse af kravene til hvert enkelt trin. 
- Er man er i tvivl om vedkommendes psykiske form, skal en anden instruktørens vurdering, eller eventuelt skal en læges 

udtalelse, indhentes. 
- Er man i tvivl om vedkommendes fysiske form, kan man kræve en lægeundersøgelse. 

 

230.g) Gyldighed: 
Flyvebeviser udstedt af DHPU er kun gyldige med gyldigt medlemskab af DHPU og med tilknyttet ansvarsforsikring gennem 
DHPU’s fælles forsikringsordning. Gyldighedsperiode: den 1. januar til 31 december. 
 
Link til DHPU’s forsikringsoversigt 
 

230.h) Krav til fornyelse: 
Alle fornyelser skal gå via klubbens chefinstruktør. Chefinstruktøren sørger for, at DHPU’s pilot administrationssystem (PiA) er 
opdateret om, hvilke flyvebeviser, der må fornys. 
 
Følgende retningslinjer skal følges: 

- Elever: (Trin 1, 2, og 3) Skal i løbet af de sidste 12 måneder før fornyelsen have vist for en bemyndiget instruktør, at 
han/hun opfylder kravene til det pågældende trin. 

- Piloter: (Trin 4 og 5) Chefinstruktøren skal i løbet af de sidste 12 måneder før fornyelsen tilsikre, at piloterne opfylder 
kravene for de pågældende trin. 

- Fornyelse vil kun blive foretaget, hvis flyveturene er foretaget lovligt, dvs. mens flyvebeviset var gyldigt. 
- Er gyldighedsdato overskredet med indtil 12 måneder, må den nødvendige flyvning dokumenteres ved hjælp af logbog 

eller på anden skriftlig måde. 
- Er flyvebevisets gyldighedsperiode overskredet med mere end 12 måneder, skal piloten gen-rates ved at demonstrere 

sine evner overfor en bemyndiget instruktør. 

https://dhpu.dk/forsikring/
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230. i) Inddragelse: 
Indehavere af et flyvebevis udstedt af DHPU må påregne, at dette kan inddrages, hvis gældende bestemmelser bliver overtrådt. 
Bestyrelsen eller én, der bemyndiges af bestyrelsen, kan inddrage beviset. Bestyrelsen fastsætter længden af inddragelsen. 
Pågældende pilot skal have ret til at fremlægge sit syn på sagen for repræsentanter for bestyrelsen, inden sagen afgøres. 

 

230. j) Forsikring: 
DHPU’s kontingent inkluderer pilotens lovpligtige ansvarsforsikring. DHPU’s pilot ID-kort er dokumentation for den lovpligtige 
ansvarsforsikring. Kontakt din instruktør eller DHPU’s sekretariat vedrørende eventuelle særlige ordninger med 
forsikringsselskaber. 
 
 

240. Bestemmelser for uddannelse og skoling. 

 

240.a) Generelt: 
Enhver, som arrangerer og driver uddannelse indenfor DHPU, skal være i besiddelse af et gyldigt instruktørbevis af den klasse, 
som dette kræver efter disse bestemmelser. Udover et gyldigt instruktørbevis (se også del 300), må instruktøren kun varetage 
uddannelse og skoling indenfor de områder, instruktøren selv har gyldigt bevis for. Instruktøren forpligter sig til uforbeholdent at 
følge disse regler, samt eventuelle andre instrukser givet af bestyrelsen for DHPU. Hertil kommer at BL9-5 stk. 5.1.1. skal 
iagttages: 
 

5.1.1 Under uddannelse af en person betragtes instruktøren som føreren under forudsætning af, at han er med ombord. I 
andre tilfælde er instruktøren ansvarlig for, at eleven er behørigt instrueret til at gennemføre den planlagte flyvning. 

 
Derfor er en instruktørs elev altid under kontrol og vejledning af instruktøren, også når eleven flyver øvelsesflyvning uden 
instruktørens tilstedeværelse. 
 
Kursuspris: Klubberne under DHPU fastsætter individuelt kursusprisen, men kurset skal som minimum føre eleven frem til et DHPU 
flyvebevis/certifikat og have en deltagerliste, der inkluderer kursets arrangør, instruktører og elever.  
 

240.b) Medlemskab: 
Alle, der deltager på kursus eller modtager instruktion i hanggliding eller paragliding, skal have et gyldigt medlemskab af DHPU. 
Som bevis herpå, skal der umiddelbart efter indmeldelse udstedes et ID-kort med billede (udstedes hos DHPU’s sekretariat). 
Instruktøren forpligter sig til at kontrollere, at alle elever, har gyldigt medlemskab efter denne regel. 
 
Undtagelse: Introdagen kan betragtes som en slags "forsmag", og medlemskab kræves ikke. Før eleven går videre, må 
medlemskab tegnes. Instruktøren forpligter sig til i den forbindelse at oplyse om denne regel på introdagen, samt at 
"introduktionen" på ingen måde er kompetencegivende til at flyve nogen form for hang- eller paragliding uden yderligere instruktion. 
 

240.c) Antal elever på et skolingshold: 
Maksimum er 8 elever pr. instruktør til den praktiske undervisning. Dette antal kan øges med 4 pr. tilknyttet hjælpeinstruktør. 
 

240.d) Antal elever pr. hangglider/paraglider: 
Der kan være maksimalt 4 elever pr. hangglider eller paraglider. 

 

240.e) Kursussted/flyvested og forhold: 
Kursussted/flyvested og forhold skal af være af en sådan beskaffenhed, at de egner sig til pågældende virksomhed, samt at 
bestemmelser givet i denne Driftshåndbog til enhver tid overholdes med god sikkerhedsmargin. (ref. trænings- og 
sikkerhedsforanstaltningerne i uddannelsesprogrammet SafePro progressionen). 

 

240. f) Hang- og paraglidere, som anvendes til undervisning: 
Hang- og paraglidere, som anvendes til undervisning, skal være egnede til pågældende trin, forhold, flyvested og elever med 
henblik på flyveegenskaber. Klubben skal sørge for at vedligeholde klubudstyret, så det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

 

240.g) "Udcheck" på hang- eller paraglider og udstyr: 
"Udcheck" på alle typer henholdsvis hang- eller paraglider, eller seletøj skal ske efter producentens anvisninger i manualen, samt 
på en ellers sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

 

240.h) Sikkerhedsudstyr: 
Det anbefales, at man under de første højdeglidningsture lader eleverne flyve med radio (radioforbindelse til instruktør), således at 
de til enhver tid kan modtage vejledning og hjælp. 

 

240.i) Krav til pensum til hvert trin: 
Pensum, også kaldet for en kursusplan eller træningsplan, omfatter den praktiske og teoretiske del af uddannelsen. Dette er et krav 
til pensum på hver uddannelse, der giver rettighed til et DHPU flyvebevis/certifikat. Et pensum skal indberettes til DHPU’s 
sekretariat, før det relevante flyvebevis/certifikat kan udstedes. 
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Opfyldelsen af ethvert krav til kundskaber, færdigheder, erfaring og holdninger, skal være demonstreret for instruktøren af 
eleven/piloten. Opfyldelsen skal dokumenteres med logbog eller lignende og underskrives af en bemyndiget instruktør efter bedste 
skøn. Ingen beviser må udstedes udelukkende på personligt kendskab. 

 

240.j) Al undervisning/skoling: 
Al undervisning/skoling skal registreres gennem en klub i DHPU. Der rapporteres mindst én gang årligt, og senest den 25. 
november, til DHPU’s sekretariat om omfanget af aktiviteterne samt navn på arrangører, instruktører og hjælpeinstruktører. 
Eleverne skal registreres som medlemmer før skolingen.  
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250. Regler for optræk af hangglidere/paraglidere: 
 

250.a) Generelt: 
1. Ansvar: Piloten er selv ansvarlig for, at hjælpepersonale har det nødvendige kendskab til optræk for den hjælpefunktion, 

som de skal udføre. Under skoling er instruktøren ansvarlig for, at hjælpepersonale har det nødvendige kendskab til 
optræk for den hjælpefunktion, som de skal udføre. 

 
2. Begrænsninger: Al aktivitet skal ske i henhold til DHPU’s Håndbog med de begrænsninger, Driftshåndbogens afsnit 200 

til 240 sætter, samt i henhold til "Regler for optræk af hangglidere/paraglidere" afsnit 250. 
 
3. "Aerotowing" (optræk efter UL) Der skal ansøges om tilladelse hos Nationalmyndigheden. 
 
4. Regler for optræk af hangglidere/paraglidere er et sæt regler udarbejdet af DHPU og derfor ikke en officiel del af 

SafePro-Delta/ Para. Elever skal fortsat opfylde alle krav, som stilles til det aktuelle trin. 
 
5. Elever må ikke foretage optræk på egen hånd. Under oplæring til trin 1, 2, 3 og 4, skal føreren af optræksindretningen 

være instruktør. 

 

250.b). Krav til materialer: 

1. Godkendelsesorgan: DHPU vil om fornødent nedsætte et teknisk udvalg under materielchefen til vurdering af 
optrækssystemer introduceret i Danmark. I tilfælde af, at det tekniske udvalg ikke har den fornødne kompetence, bør 
denne søges i udlandet for godkendelse af det pågældende optrækssystem. Optrækssystemer og -materialer skal 
godkendes, før de må benyttes. 

 

2. Sprængstykke: Der skal være et sprængstykke tilpasset det enkelte system. 
 

3. Trækkraftmåler: Der skal anvendes trækkraftmåler. Måleren skal være kalibreret. 
 

4. Udløser: Der skal benyttes en effektiv og let betjenelig udløser, som piloten selv kan udløse øjeblikkeligt, i alle faser af 
optrækket.  

 

5. Nødudløser: Mellem trækindretningen og træklinen skal der være monteret en nødudløser, som kan udløses af en 
person på trækindretningen. 

 

250.c) Regler for optræk. 

Generelt 
På en af Nationalmyndigheden godkendt plads må der trækkes op til højder, som er beskrevet i AIP Danmark ENR 5.5.2. På alle 
andre pladser må der kun trækkes op til 150 m. Optræk må kun foretages på et område, hvor der er visuel kontakt mellem startsted 
og spil. Pladsen skal være fri for bevoksning eller andre hindringer, der kan fastholde linen. Pladsen skal endvidere ligge så langt 
fra el-ledninger, at der ikke er risiko for kollision med disse. 
 
Flyvepladsen skal disponeres således at: 

- Landingsområdet og startområdet er adskilt. 
- Vindpose er anbragt synligt for den startende pilot. 
- Parkering af biler ikke finder sted på startområdet, optræksbanen eller landingsområdet. 
- Parkering af hangglidere/paraglidere samt ophold i øvrigt er bag startstedet. 

 

Personel 
Når der foretages optræk, skal pladsen være under ledelse af en flyvepladsleder, som har ansvaret for, at DHPU´s bestemmelser 
for optræk efterleves. Kun piloter med henholdsvis spilfører- (SF)/ bilførercertifikat (BF) samt OT-bevis, og som er godkendt af 
klubben, må virke som flyvepladsleder. 
 

Bil-/Spilfører 
Bil-/Spilføreren har ansvaret for, at bilen/spillet anvendes korrekt efter brugsanvisningen og efter fastlagt procedure. 
Dagens første spilfører har tillige ansvar for at foretage dagligt eftersyn. Spilføreren fører spillets logbog. 
En bil-/spilfører skal have et gyldigt henholdsvis bilfører-/spilførercertifikat.  
 

Linehenter ved spiloptræk 
Linehenteren bringer linen frem til startstedet. Vedkommende har ansvar for, at linen er lagt i en lige linje mellem spil og startsted, 
og at den ikke kan fastholdes af eventuelle forhindringer. 
 

Starthjælper 
Starthjælperens opgave (ikke ansvar) er at hjælpe den startende pilot med startprocedurer og sikkerhedscheck. Starthjælperen er 
som regel tillige pilotens kommunikations-link til spilføreren. 
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Pilot 
Piloten bærer selv det fulde ansvar for, at start- og optræks-procedure afvikles korrekt. 
 

Materiel 
Bil 

- Bilen skal være forsynet med en kalibreret trækstyrkemåler samt en nødudløser, der let og hurtig kan frigøre linen fra 
bilen. 

- Til signalgivning kan benyttes bilens eget lys.  
- Der skal der forefindes en førstehjælpskasse i bilen. 

 

Spil 
- Spillet skal være intakt og funktionsdygtig. 
- Spillet skal kunne reguleres til trækstyrker på konstante værdier og være forsynet med en kalibreret trækstyrkemåler, 
- Spillet skal være monteret med en linesaks eller tilsvarende anordning, der let og hurtig kan frigøre linen fra spillet. 
- Spillet skal være forsynet med hensigtsmæssig beskyttelse mod roterende samt varme dele. 
- Spil, der anvendes i forbindelse med trin-optræk, skal med en tydelig signalgiver (f.eks. blinklys) markere, når motoren er 

koblet til. 
- Spil, der anvender stålwire, skal være forsynet med jordspyd. 
- Der skal forefindes en førstehjælpskasse ved spillet. 

 

Line 
- Linen skal være forsynet med et sprængstykke med en brudstyrke på 200 kg eller tilsvarende sikring mod overbelastning. 
- Linen skal være forsynet med en faldskærm i pilot-enden, mindst 8 meter fra ihægtningspunktet.  
- Såfremt der ved alm. brug kan opstå risiko for, at linen trækkes af tromlen, herunder ved pay-out eller trin-optræk, skal de 

sidste 250 meter af linen være tydeligt markeret.  
 

Pilotudløser 
- Pilotudløseren skal kunne fungere fejlfrit og kunne udløse, selv om trækket er bagud eller til siden. 
- Udløseren skal anbringes, så trækket sker via pilotens seletøj til pilotens ophæng i hangglideren/paraglideren. 

 

Hangglider 
- Det tilrådes at forsyne speed-barren med hjul samt anvende en "back-up" hangstrop. 

 
 

Radioer til brug for optræk (ikke licenskrævende, og ikke fly radiokommunikation) 
- Der skal altid anvendes pålidelige radioer til kommunikation mellem startsted og spil, og der skal vælges en kanal, hvor 

der er mindst mulighed for afbrydelse. 
 

250.d) DHPU´s procedure ved optræk af hangglider. 
I det følgende beskrives fremgangsmåden ved afvikling af optræk punkt for punkt. Der vil blive skiftet mellem pilotens procedure og 
bil-/spilførerens procedure således: Pilotens procedure skrives i almindelige bogstaver, mens bil-/spilførerens skrives med skrå 
bogstaver. 
 

Klargøring 
Pilot: Check af udløsersystem og dets fastgørelse på seletøj. Check af hangglider, udstyr og faldskærm. Gennemtænk 
optræksprocedure, samt især nødprocedure for bl.a. linebrud, nødudløsning, afbrudt start, faldskærmsudløsning osv. 
Bil-/spilfører: Bilen/Spillet efterses ifølge checkliste. Eventuel motor startes og varmes op. Linen rulles ud til startsted. 
 

Forberedelse 
Bil/Spilfører meddeler: BIL/SPIL KLAR. 
Starthjælper svarer: BIL/SPIL KLAR. 
Pilot/starthjælper foretager hangcheck. 
Træklinen fastgøres til udløser, testes, fastgøres igen. 
 
Pilot melder: DRAGEPILOT OPHÆNGT OG KLAR TIL START. Starthjælper: DRAGEPILOT OPHÆNGT OG KLAR TIL START. (I 
VOGN / STÅENDE, 1-2 SNORE) 
 
Bil/Spilfører svarer: DRAGEPILOT OPHÆNGT OG KLAR TIL START, BIL/SPIL KLAR. 
Starthjælper: BIL/SPIL KLAR. 
 

Start 
Ved Spiloptræk: 
Piloten/Starthjælperen checker udsyn, for anden lufttrafik, vindretning og vindstyrke, hvorefter han giver kommandoen: HAL TOT. 
Spilføreren checker for anden lufttrafik, inden han svarer: HAL TOT - Han tænder blinklyset og haler tot. 
Når piloten mærker, at linen er halet tot, giver han kommandoen: KØR IND - KØR IND - KØR IND. 
Spilføreren har fremover kun lyttepligt, hvorfor han ikke svarer, men kører linen ind, accelererende til den aftalte trækstyrke. 
 
 
 

Ved Biloptræk: 



 30 

Piloten/Starthjælperen checker udsyn, for anden lufttrafik, vindretning og vindstyrke, hvorefter han giver kommandoen: KØR IND - 
KØR IND - KØR IND 
Bilføreren checker for anden lufttrafik, og tænder bilens forlygter og kører ind. Bilføreren har fremover kun lyttepligt, hvorfor han 
ikke svarer, men kører linen ind, accelererende til den aftalte trækstyrke. 
 

Nødafbrydelse 
Hvis piloten/starthjælperen ønsker starten afbrudt, giver han kommandoen: AFBRYD - AFBRYD - AFBRYD. 
På kommandoen AFBRYD - AFBRYD - AFBRYD, eller hvis bil-/spilføreren skønner det nødvendigt, afbryder han trækket, eller i 
yderste fald udløser/klipper han linen. 
 
Hvis piloten/starthjælperen ønsker linen klippet, giver han kommandoen: KLIP - KLIP - KLIP. 
På kommandoen   KLIP   -   KLIP   -   KLIP   aktiverer bil-/spilføreren omgående udløseren/linesaksen. 
 
Ved ny start efter nødafbrydelse skal hele startproceduren gentages. 
 
Fortsat optræk 
Når piloten har nået en højde, hvor øverste trækline rører speedbarren (50 m højde), udløses øverste line og optrækket fortsættes 
med underste trækline. 
Bil-/Spilføreren kører fortsat ind med den aftalte trækstyrke. Bil-/Spilføreren skal under hele optrækket følge piloten med øjnene og 
være klar til nødafbrydelse. 
 
Under optrækket skal piloten hele tiden holde udkig efter anden flytrafik og udløse ved det første tegn på fare. 
 
Ved Spiloptræk: 

Når piloten har nået en position, hvor linen danner en vinkel på 60-700 i forhold til jorden, reduceres trækstyrken langsomt, 
hvorefter der kobles ud. 

Når piloten har nået en position, der danner en vinkel på 60-700  til spillet, vil han 
mærke, at spilføreren reducerer trækstyrken for til sidst at koble ud (blinklampen på spillet slukkes). 
Når træklinen er udløst ved piloten, og forfangets faldskærm har åbnet sig, trækkes linen hjem. Der bør trækkes med god 
hastighed for at få så meget line som muligt spolet op, inden den lægger sig på jorden. Linen trækkes helt hjem til spillet, for at den 
kan lægges ud til startstedet i en lige linie til næste optræk. 

 

Ved biloptræk: 
Bilføreren holder aftalte træk til piloten selv udløser linen. Bilføreren kører da hurtig til startstedet med linen.  
Skulle optrækket nå længere end normalt, standser bilføreren og evt. udløser linen. 

 

250.e) DHPU´s procedure ved optræk af paraglider. 
I det følgende beskrives fremgangsmåden ved afvikling af optræk punkt for punkt. Der vil blive skiftet mellem pilotens procedure og 
bil-/spilførerens procedure således: Pilotens procedure skrives i almindelige bogstaver, mens bil-/spilførerens skrives med skrå 
bogstaver. 
 

Klargøring 
Pilot: Check af udløsersystem og dets fastgørelse på seletøj. Check af paraglider, udstyr og faldskærm. Gennemtænk 
optræksprocedure samt især nødprocedure for bl.a. linebrud, nødudløsning, afbrudt start, faldskærmsudløsning osv. 
Bil/Spilfører: Bilen/Spillet efterses ifølge checkliste. Eventuel motor startes og varmes op. Linen rulles ud til startsted. 
 

Forberedelse 
Bil/Spilfører svarer: BIL/SPIL KLAR. 
Starthjælper svarer: BIL/SPIL KLAR. 
Pilot/starthjælper foretager check af ihægtning. 
Træklinen fastgøres til udløser, testes, fastgøres igen. 
Pilot melder: SKÆRMPILOT IHÆGTET OG KLAR TIL START. Starthjælper: SKÆRMPILOT IHÆGTET OG KLAR TIL START. 
Bil/Spilfører svarer: SKÆRMPILOT IHÆGTET, BIL/SPIL KLAR. 
Starthjælper: BIL /SPIL KLAR. 
 

Optrækket 
Ved Spiloptræk: 
Piloten/Starthjælperen checker udsyn, for anden lufttrafik, vindretning og vindstyrke, hvorefter han giver kommandoen: HAL TOT. 
Spilføreren checker for anden lufttrafik, inden han svarer: HAL TOT - Han tænder blinklyset og haler tot. 
Når piloten mærker, at linen er halet tot, trækkes skærmen op; når fuld kontrol over skærmen er opnået, giver han kommandoen: 
KØR IND - KØR IND - KØR IND. 
Starthjælper: KØR IND – KØR IND – KØR IND. 
Spilføreren har fremover kun lyttepligt, hvorfor han ikke svarer, men kører linen ind, accelererende til den aftalte trækstyrke. 

Når piloten har nået en position, hvor linen danner en vinkel på 60-700 i forhold til jorden, reduceres trækstyrken langsomt, 

hvorefter der kobles ud. Når piloten har nået en position, der danner en vinkel på 60-700  til spillet, vil han mærke, at spilføreren 
reducerer trækstyrken for til sidst at koble ud (blinklampen på spillet slukkes). 
Når træklinen er udløst ved piloten, og forfangets faldskærm har åbnet sig, trækkes linen hjem. Der bør trækkes med god 
hastighed for at få så meget line som muligt spolet op, inden den lægger sig på jorden. Linen trækkes helt hjem til spillet, for at den 
kan lægges ud til startstedet i en lige linie til næste optræk. 
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Ved Biloptræk: 
Piloten/Starthjælperen checker udsyn, for anden lufttrafik, vindretning og vindstyrke, hvorefter han giver kommandoen: 
HAL TOT. 
Spilføreren checker for anden lufttrafik, inden han svarer: HAL TOT - Han tænder blinklyset og haler tot. 
Når piloten mærker, at linen er halet tot, trækkes skærmen op; når fuld kontrol over skærmen er opnået, giver han kommandoen: 
KØR IND - KØR IND - KØR IND 
Bilføreren checker for anden lufttrafik, og tænder bilens forlygter og kører ind. Bilføreren har fremover kun lyttepligt, hvorfor han 
ikke svarer, men kører linen ind, accelererende til den aftalte trækstyrke. 
Bilføreren holder aftalte træk indtil piloten selv udløser linen. Bilføreren kører da hurtig til startstedet med linen. 
Skulle optrækket nå længere end normalt, standser bilføreren og evt. udløser linen. 

 
Spiloptræk med trin: 
Skal være aftalt mellem pilot og spilfører før start. Vær opmærksom på, at det kun er tilladt at trække op til højderne beskrevet i AIP 
Danmark ENR 5.5.2 på af Nationalmyndigheden godkendte pladser, og kun til 150 m på alle andre pladser. 
 

Når piloten har nået en position, der danner en vinkel på 60-700 til jorden, vil trækstyrken blive reduceret og dernæst udkoblet. 
Lysmarkeringen på spillet slukkes. 
Piloten foretager et blødt drej og flyver tilbage mod startstedet. Under tilbageflyvningen må piloten være klar til at aktivere 
udløseren øjeblikkeligt. 
 

Når piloten har nået en position, der danner en vinkel på 60-700 til jorden, skal trækstyrken reduceres, og derefter skal spilmotoren 
kobles fra (lysmarkering slukkes). 
Under pilotens tilbageflyvning må spilføreren være klar til at aktivere linesaksen øjeblikkeligt. 
I stærk sidevind skal kompenseres for linens sidevindsafdrift, bl.a. for at forhindre, at forhindringer på jorden griber linen. 
 

Når piloten skønner det rigtigt efter flyveforholdene, foretager han et fladt 1800 drej og flyver frem mod spillet igen. 
 
Når spilføreren ser, at piloten er drejet næsten helt rundt tilbage mod spillet, kobles spilmotoren til, og trækstyrken accelereres til 
den aftalte trækstyrke. 
 
NB! ved trinoptræk eller høje optræk (kun med speciel tilladelse) i almindelighed bør der være en mand med kikkert ved spillet. 
 

Nødafbrydelse 
Hvis piloten/starthjælperen ønsker starten afbrudt, giver han kommandoen: AFBRYD - AFBRYD - AFBRYD. 
 

På kommandoen AFBRYD - AFBRYD - AFBRYD, eller hvis bil-/spilføreren skønner det nødvendigt, afbryder han trækket. Ved 
paraglideroptræk må der ikke klippes så længe der er træk i linen, med mindre paraglideren er drejet rundt 180 og flyver bort fra 
spillet eller bilen. 

 
Hvis piloten/starthjælperen ønsker linen klippet, giver han kommandoen: KLIP - KLIP - KLIP. 
På kommandoen KLIP - KLIP - KLIP aktiverer bil-/spilføreren udløseren/linesaksen. 
Ved ny start efter nødafbrydelse skal hele startproceduren gentages. 

 
 

250.f) Nødprocedurer 

Piloten kan ikke udløse 
Piloten flyver hen over spillet/trissen. 
Hvis piloten flyver hen over spillet/trissen, skal linen øjeblikkeligt klippes. I alle øvrige situationer, hvor bil-/spilføreren fatter 
mistanke til, at piloten ikke kan udløse, skal linen klippes. 
 

Linebrud 
- Hangglider: piloten skal omgående bringe hangglideren til fuld flyvefart ved at trække styrebøjlen tilbage.  
- Paraglider: piloten skal være klar til at bremse skærmen, så den ikke overskyder og kollapser. 

Piloten kan forsøge at udløse line-stumpen over startbanen, men skal i tvivlstilfælde udløse øjeblikkeligt og dreje til siden. 
Ved linebrud bremses bilen/spillet omgående og der kobles ud. 
 

Redningsskærm udløses under optræk 
Hvis pilotens redningsskærm har udfoldet sig, udløs træklinen. 
Når piloten har udløst træklinen, spoles linen ind. 
I det tilfælde, at pilotens redningsskærm udløses umiddelbart efter starten, kan bil-/spilføreren hjælpe piloten til en rimelig landing 
ved at trække forsigtigt). 
 

Tuck eller tab af vinge 
Hvis hangglideren faretruende voldsomt taber næsen eller en vinge i optrækket, udløses træklinen øjeblikkeligt. 
Når piloten har udløst træklinen, spoles linen ind. 
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Lock-out 
Hangglideren/paraglideren trækker kraftigt ud til siden og væk fra spillet/trissen. Bil/Spilføreren skal i en blød bevægelse lette 
trækstyrken. Hvis piloten ikke får hangglideren/paraglideren rettet op, skal linen klippes. 
Piloten kan, indtil situationen virker faretruende, forsøge at rette op. Så snart der er nogen mistanke om, at man er ved at miste 
kontrollen over hangglideren/paraglideren, skal der udløses. 
 

Line på el-ledninger 
- Bil-/spilføreren skal trække arme og ben ind til kroppen og blive siddende, indtil strømmen er slået fra.  
- Selvom tørre kunststofliner er isolerende, er fugtige kunsttofliner ikke, omend de ikke leder strømmen særlig godt. Men en 

line, der trækkes igennem græs, vil altid trække en smule fugt til sig. 
- Helt anderledes forholder det sig med stålwire, som vil sende al højspændingen direkte i spillet. Tilskuere bør her forlade 

området i små hop med samlede ben eller simpelthen blive stående stille med samlede ben. Spændingsfaldet i jorden kan 
i tilfælde af højspænding være dødbringende!  

- Hjælp tilkaldes. 
 

Optiske signaler 
Piloten har under optrækket følgende signalmuligheder: 
 

Mere fart  : Piloten cykler med benene  
Mindre fart : Piloten spreder benene  
Klip linen : Piloten sakser benene 
 

Spilføreren har under optrækket følgende signalmuligheder: 
Spil koblet TIL:  Lysmarkering tændt  
Spil koblet FRA: Lysmarkering slukket 
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260 – Regler for flyvning med hjælpemotor. 
 

260.a) Generelt: 
- Flyvning med hjælpemotor omfatter kun fodstartssystem. Systemer med påmonterede understel er ikke tilladt. 

Sikkerhedshjul på bundbarre og meder til friholdelse af propel betragtes som sikkerhedsudstyr ved hangglider. 
 

- Flyets egenvægt må ikke overstige 75 kg. 
 

- Flyvning med hjælpemotor kræver, at piloten har minimum SafePro-Delta/Para trin 4 og besidder et VFR-bevis, samt er 
indehaver et DHPU motorbevis. 

 
- Flyvning med hjælpemotor skal foregå efter den gældende BL 9-5 og BL 7-15. 

 

- Ved flyvning med hjælpemotor på optrækspladser skal der indhentes tilladelse fra den lokale klub. Dette gælder både 
ved anvendelse af start, landing og luftrummet på flyvestedet. 

 

- Piloter med hjælpemotor har vigepligt for ikke-kraftdrevne luftfartøjer. 
 

- Der skal føres logbog. 
 

- Skræntflyvning er ikke tilladt med motoren tændt. 
 

- Flyvning med motoren slukket er at sidestille med flyvning uden motor. 
 

260.b) Krav til udstyr: 
- Krav til vingen: Ved flyvning med paraglider med hjælpemotor må der kun anvendes en paraglider egnet til flyvning med 

motor. 
 

- Krav til seletøj: Ved flyvning med hjælpemotor må der kun anvendes standard seletøj, eller seletøj, der er fabrikeret til 
flyvning med motor. Der må ikke anvendes seletøj, som er modificeret af piloten, til flyvning med hjælpemotor. 

 

- Krav til motorsystem: Motorsystemet skal vedligeholdes i henhold til fabrikantens anbefalinger. Motorens ydelse må ikke 
overstige 25 hk iflg. BL9-5 stk. 8.3.3. 

 
- Krav til støj: Støjniveauet for motoren må ikke overstige den grænse, der er fastsat for ultralette flyvemaskiner i BL 9-6: 

- Maksimum støjniveau for hjælpemotor må ikke overstige 60 dB ved overflyvning i en højde af 150 m (tolerance +10 
m/-20 m) af en mikrofon anbragt 1,2 m over et reflekterende terræn. 

- Mindst 4 måleresultater rapporteres, og med en maksimal vindhastighed på 3 m/s. 
- Dokumentation med måleresultater skal indeholde en beskrivelse af det anvendte måleudstyr og dettes kalibrering 

samt en beskrivelse af måleobjektet og lokaliteten med angivelse BL 9-6 / Udg. 5 / 2.6.2008 / 9 af de meteorologiske 
forhold under målingens udførelse. 

 

260.c) Krav til uddannelse:  
Uddannelse til hjælpemotor kan arrangeres af DHPU Seniorinstruktør, som er indehaver af PHG/PPG-bevis for henholdsvis 
Hanggliding eller Paragliding.  
 

260.d). Krav til holdninger (airmanship): 
Piloten skal være i stand til at varetage sin egen og andres sikkerhed under udøvelse af flyvning med hjælpemotor, herunder også 
under opvisnings-, demonstrations- og konkurrence flyvninger på det trin, piloten har. Der lægges også vægt på de støjgener en 
sådan flyvning repræsenterer, specielt ved flyvning i modvind. 
 
 

260.e) Afstand: For motoriserede hangglidere og paraglidere gælder 
- Der må hverken ved start, flyvning eller i forbindelse med landing flyves over eller nærmere end 150 m i vandret afstand 

til tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal 
mennesker er samlet i fri luft. 

 
- Ved al flyvning skal der holdes en afstand på minimum 25 meter fra forhindringer som højspændingsledninger, tårne, 

skilifter, beboelseshuse, offentlige veje, personer, anden trafik, græssende tamdyr o. lign. 
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270 - Regler for sikkerheds- og aerobaticsflyvning med paraglidere. 

 

270.a) Kvalifikationskrav til sikkerhedskursus 
Sikkerhedsflyvning med paraglider må udføres, når piloten har et gyldigt SafePro-Para trin 4 flyvebevis.  
 
En elev med et SafePro-Para trin 3 bevis, kan, hvis eleven viser en særlig høj forståelse for øvelserne samt udfører disse med stor 
sikkerhed og præcision, gå videre til mere avancerede øvelser. 

 

270.b) Krav til flyvested ved SIV og aerobaticsøvelse 

Ved organiseret træning eller kurser skal alle øvelser udføres over vand med en bemandet redningsbåd på vandet. Under 
udførelsen af SIV- eller aerobaticsøvelsen skal piloten selv sørge for, at dette sker i hensigtsmæssig afstand til andre piloter.  

Sikkerheds- og aerobaticsflyvning må ikke ske over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede 
campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. (inkl. på vandet). 
 

270.c) Minimumshøjde 
SIV skal foregå over vand, og der er ingen krav til minimumshøjde – der skal dog være en bemandet redningsbåd på vandet. 
 

270.d) Drop fra andet luftfartøj 

Certificering til drop fra andet luftfartøj (herunder hangglider, paraglider, ballon eller helikopter) skal altid udføres over vand 
med bemandet redningsbåd på vandet. Dette certifikat kan først tages, når piloten har opnået SafePro-Para trin 5d. 
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Tillæg D: Retningslinjer for auditørudvalg 

 

1.0  Indledning 

Hensigten med disse retningslinjer er at klarlægge formål, opgaver og ansvarsforhold for udførelse af Auditørudvalgets 

arbejde.   

2.0  Formål 

At tilse, at klubbernes og piloternes aktiviteter er i overensstemmelse med DHPU’s uddannelses- og sikkerhedsnormer. 

 3.0  Opgaver 

Auditørudvalget har følgende opgaver: 

- Tilse, at instruktørgruppen lever op til DHPU’s uddannelsesnormer. 

- Tilse, at gældende love og regler overholdes af DHPU medlemmer. 

- Tilse, at udstedelse af certifikater og flyvebeviser sker i overensstemmelse med gældende regler. 

- Kontrollere, at alle piloter samt klubudstyr, der anvendes til elevskoling, er forsikret med lovpligtig 

ansvarsforsikring. 

4.0  Proceduren for gennemførelse af tilsyn 

4.1  Tilsyn kan føres igennem stikprøver, eller gennem et specifik tilsyn, hvor omstændighederne kræver det.  

4.2  Specifikke tilsyns formål defineres af auditørudvalget med udgangspunkt i auditørudvalgets opgaver, og defineres 

før tilsynet føres. 

4.3  Ved konstatering af forhold, der afviger fra DHPU’s uddannelses- og sikkerhedsnormer, giver auditørudvalget 

anbefalinger til hvorledes normerne opnås. 

4.4  Ved konstatering af forhold der, groft afviger fra DHPU’s uddannelses- og sikkerhedsnormer, foretager 

auditørudvalget en vurdering af hvorledes forholdene bringes i orden, og om der gør sig forhold gældende, som 

medfører, at DHPU’s bestyrelse skal behandle forholdene.  
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