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Udviklingsnyheder 
Af Christopher Furlan

2018, et travlt år for DHPU

2018 har været et år, der har været præget af forskellige udfordringer. Det har betydet, at DHPU har 
skullet prioritere opgaverne og omkostningerne af vores planlagte aktiviteter. Et andet fokusområde i 
indeværende år har været, at at mindske afstanden mellem DHPU og DHPU’s klubber. Derfor er alle 
klubber også blevet kontaktet af et bestyrelsesmedlem fra DHPU, for at indgår i en fælles dialog 
omkring udviklingen i de enkelte klubber. De to største udfordringer i år har dog været arbejdet med 
den nye SAFEPRO-Delta og SAFEPRO-Para, som vil erstatte vores eksisterende SAFEPRO/PARAPRO 
uddannelsessystem.  En af årets udfordringer har også været alt det ekstra arbejde, der har været i 
forbindelse med den nye Persondataforordningen eller såkaldt GDPR.  Disse tunge opgaver, er ikke 
noget DHPU har opfundet, men derimod opgaver, der er blevet pålagt DHPU udefra og dermed også 
har skullet fluktuere imellem DHPU og DHPU’s klubber. Vi har arbejdet hårdt på at gøre 
implementeringsprocessen og ændringerne så smidige som muligt for klubberne og dermed DHPU’s-
medlemmer. 

Ny udgave af Driftshåndbogen
DHPU blev først bekendt med den nye SAFEPRO-Delta 
og Para i slutningen marts 2018. SAFEPRO/PARAPRO 
og den ny SAFEPRO- Delta/Para er et nyt 
uddannelsesprogram, som har forskellige fag, 
forskellige krav til kundskaber, samt flere trin og 
specialiseringstrin end PARAPRO, som har været 
anvendt hidtil. Dette har medført, at DHPU’s håndbog 
ikke længere er anvendelige i forbindelse med det nye 
SafePro- Delta/Para uddannelsessystem. Derfor har 
Uddannelsesudvalget brugt rigtig meget tid på at 
udarbejde en ny udgave af driftshåndbogen, som vi 
håber bliver mere forståelig og brugbar end den 
tidligere udgave. Den nye driftshåndbog er 
fuldstændig omskrevet, den er kun på 93 sider og 
nemmere at bruge i forhold til sin forgænger på godt 
200 sider.

Processen
Driftshåndbogen og den ny SAFEPRO- Delta og Para 
var sendt til høring hos klubberne over 
sommerperioden. Tak til alle de klubber, der har givet 
svar og hjulpet med den ny Driftshåndbog og 
SAFEPRO- Delta/Para. Vi håber, at Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen godkender det inden 2019, indtil da 
gælder den 3. udgave fra 2015 stadig. 
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Persondataforordningen (GDPR)

Den 25. af maj 2018, trådt den ny persondataforordning i kraft, her var DHPU 
såvel som alle DHPU-klubber nødt til at udarbejde en persondatapolitik og 
fortegnelse for, hvordan medlemmernes persondata bliver indsamlede, 
behandlede og slettede. Udover det har alle klubber indgået en 
Databehandlingsaftale med DHPU, således at DHPU kan fortsætte med at 
udstede flyvebeviser. Du kan læse DHPU’s persondatapolitk og finde skabelon 
og en vejledning om GDPR i foreninger på DHPU’s ny hjemmeside.

Implementering af den ny SafePro-Delta/Para og Driftshåndbog

Den ny Driftshåndbog og SafePro-uddannelsessystem er meget anderledes i forhold til den, som I har 
været vant til. DHPU’s flyvebeviser er ikke i overensstemmelse med det nye system, og derfor skal dette 
konverteres til den nye SafePro. I 2019 vil DHPU derfor arrangere en række informationsaftener/dage i 
både Øst - og Vestdanmark, hvor alle medlemmer kan få en introduktion til det nye system og de 
ændringer der er foretaget. Derudover har man mulighed for at stille spørgsmål. DHPU’s klasse 1 
instruktører (Seniorinstruktører i det nye system) har allerede fået en introduktion til ændringerne i 
deres 2018 instruktøruddannelse, ligeledes vil klubbernes ledelse også få en orientering til DHPU’s 
klubleder kongres i 2018. Desværre kan vi ikke komme med en bestemt dato for, hvornår 
implementeringen og konverteringen vil begynde, fordi Driftshåndbogen og den ny SafePro skal 
statsbehandles hos TBBST. 
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SAFEPRO SafePro-Delta PARAPRO SafePro-Para
- Trin 1 - Trin 1
Trin 1 (ikke udsteds) Trin 2 - Trin 2
Trin 2 Trin 3 Trin 2 Trin 3 
Trin 3 Trin 4 Trin 3 Trin 4
Trin 4 Trin 5 Trin 4 Trin 5
Trin 5 Trin 5b Trin 5 Trin 5b

IPPI-kortet

Der er måske nogen, der har lagt mærke til, at der ikke findes 

SAFEPRO eller PARAPRO på 2018’s IPPI kort, men i stedet 

for SafePro-Delta (HG) og SafePro-Para (PG). Det betyder at 

din SAFEPRO eller PARAPRO rating på dit flyvebevis kan 

være andeledes ratede på dit IPPI-kort. Det system du er 

vant til har henholdsvis 5 trin (SAFEPRO) og 4 trin 

(PARAPRO), mens det ny SafePro-Delta har 7 trin og 

SafePro-Para har 9 trin. Her kan du se, hvordan dit bevis 

bliver konverteret på dit IPPI-kort:

Hangglider Paraglider

I 2019 er der planer at IPPI rating vil være integreret med 
dit flyvebevis.

Ny Hjemmeside

DHPU har fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden 
er mere praktisk og nemmere at finde vejen 
rundt i end den tidligere. Hjemmesiden har tre 
målgrupper: nye medlemmer, gæstepiloter og 
selvfølgelig eksisterende medlemmer. Vi håber, 
at du vil tage godt imod den nye hjemmeside og 
bruge den aktivt. Adressen er  www.dhpu.dk

Mock-up flyvebeviser med IPPI logo:
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Bestil elevjournaler og kursusplaner hos DHPU 

Siden august har det været muligt for DHPU’s 
klubber at bestille fysiske elev-journaler, klubbens 
kursusplan samt teoribogen fra DHPU. 
Bestillingsblanketten findes på DHPU’s ny 
hjemmeside. 

Tre klubber har fået støtte fra DHPU’s fondspuljer

Tre klubber har være hurtige ude og har udarbejdet og fået behandlet 
ansøgninger til DHPU’s fondspuljer. De projekter der modtog støtte 
understøttede DHPU’s strategi. To har fokuseret på rekruttering af nye 
medlemmer (strategi spor 1) mens en har fokuseret på miljøindsats 
(strategi spor 3). 
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I løbet af  året har nogle flyvesteder haft besøg af mange gæstepiloter. For at hjælpe disse 
piloter med at forstå danske flyveforhold, adgangsregler og det vi forventer af gæstepiloter, 
når de er på besøge i Danmark, har DHPU udarbejdet et adfærdskodeks for skræntflyvning 
målrettet gæstepiloter. Adfærdskodekset er på engelsk og findes under ”For Visiting Pilots” 
på DHPU’s nye hjemmeside. Vi opfordrer alle DHPU-piloter til at læse  kodekset.  

DHPU har fået en Adfærdskodeks til 
skræntflyvning

http://www.dhpu.dk/
https://dhpu.dk/code-of-conduct/
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Struer Luftsportsfestival 
Af Anne-Mette Bjerregaard Larsen

Et usædvanligt vejrskifte medførte, at det der skulle have været dagen, hvor den første action – festival i
Struer løb af stablen med halsbrækkende luftsportsaktiviteter i stedet blev lidt af en forblæst omgang for
de ca. 4.000 publikummer, der var mødt op på havnen i Struer. På trods af vejret, fik publikum dog lov til
at opleve piloten, Lars Najbjerg, der stod for et af højdepunkterne i løbet af dagen, da han udførte
luftakrobatik i sit fly over havnen i Lydens By. Derimod blev swoop-showet, der var omdrejningspunktet
for hele festivalen aflyst grundet den kraftige vind. De allerbedste springere indenfor fladskærms- og
swoop sporten, der var hentet til Struer i anledningen, kunne blot stå i ly for vinden og vente og håbe på,
at vinden ville lægge sig, hvilket desværre ikke blev en realitet. Det ville kort og godt være alt for farligt og
for stor en risiko at løbe at udføre swoop og at lande på vand i de forhold, vejret tilbød netop denne dag.
Flyvning med powered paraglider måtte desværre også aflyses. Flere publikummer kom dog forbi DHPU’s
stand på havnen, hvor de fik lov til at se en lokal paraglider pilot fremvise og demonstrerer sit kraftfulde
udstyr.
Publikum fik dog lidt ud af dagen, da der også
blev lavet opvisning på motorcykel af verdens
bedste til dette, desuden var der musik og
god stemning i og omkring madboderne på
havnen. Borte med blæsten var de ca.
500.000, som Struer Kommune havde
bidraget med til projektet, men på trods af
dette og de mange nye erfaringer, lægges der
fra kommunal side op til, at der tilføjes
adskillige og forskelligartede aktiviteter til
arrangementet i 2019.

Stemningsbillede Struer Luftsportsfestival 2018

Af Steen Poulsen

Swoop Freestyle FAI World Championship 2018 blev afholdt d.24. og 25. August 2018 i samarbejde 
med DHPU. Der deltog  4 Acro piloter,  som D-baggede fra helikopter lige over søerne midt i 
København. Paraglider-sporten var repræsenteret med en PPG-pilot, som havde fået tilladelse til at 
starte og lande i Fælledparken lige ved siden af søerne, hvilket var en oplevelse udover det 
sædvanlige. DHPU havde stillet en stand op, på Dronning Louises bro, som var rigtig godt besøgt, og 
hvor vi fik promoveret både vores HG- og PG-sport flot. STOR TAK til alle de frivillige DHPU-
medlemmer som bakkede op fik det hele til at lykkes. TAK! Det er et kæmpe puslespil at få planlagt 
og afviklet sådan et event. Derudover skal der lyde en STOR TAK til Acro og PPG-atleterne for 
deltagelsen i eventet.
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Det er en helt unik og meget sjælden mulighed 

at få lov til at flyve og springe midt inde over 

København ved Søerne, hvor hele eventet

foregik,  og  hvor 100,000+publikummer kom 

og deltog i et fantastisk arrangement med 

masser af action, musik og folkefest. Alt fra 

faldskærm, PG acro, PPG, acro fly formationer, 

live musik, natspring og wingsuit mv. løb af 

stablen i løbet af de to dage.

Opvisning af luftsporten for DIF’s bestyrelse

Af Anne-Mette Bjerregaard Larsen

Lørdag d. 1. september var DIF’s bestyrelse og nogle enkelte lokale politikere inviteret til et 

specialarrangement på Lindtorp Flyveplads få kilometer udenfor Struer. Formålet var at øge 

bevågenheden omkring de unikke muligheder området tilbyder ift. udøvelsen af forskellige 

luftsportsaktiviteter og at fremvise det sprudlende foreningsliv i specialforbundene.

Sensommervejret viste sig fra sin bedste side, og det gav enestående muligheder for 

efterfølgende at demonstrerer mange facetter af de forskellige luftsportsgrene, hvor også de 

indbudte gæster fik mulighed for at prøve kræfter med forskellige typer luftsport. Der blev lavet 

optræk med hangglider og paraglider, der blev fløjet termik i svævefly, der blev sprunget i 

faldskærm og der blev lavet show med paramotor. Dagen igennem var der en fantastisk 

stemning blandt deltagerne, der også talte lokale aktører fra Struer Kommune. De mange 

frivillige fra specialforbundene gjorde dagen igennem en stor indsats for, at deltagerne følte sig 

trygge i det uvante element, samt for at aktiviteterne kunne afvikles i et jævnt flow med mindst 

mulig ventetid. De indbudte gæster fik oplevelser i særklassen, hvor de fik lov til at se det det 

smukke landskab lidt fra oven. Under den afsluttende middag blev der talt livligt om alle dagens 

mange dejlige oplevelser.

Værterne for arrangementet var Dansk Hanggliding 

og Paragliding Union, Dansk Faldskærms Union og 

Dansk Svæveflyver Union, der i fællesskab havde 

planlagt et flot og veltilrettelagt program for dagen. 

Med et glimt i øjet og lidt interne drillerier startede 

dagen med, at de tre formænd for de forskellige 

specialforbund gav nogle korte oplæg omkring 

netop deres sportsdiscipliner, udfordringer og 

udvikling igennem tiden.
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DHPU’s Speedbåd
Af Christopher Furlan

DHPU’s bestyrelse har vedtaget at sælge DHPU’s Speedbåd. Der har ikke været bestyrelsens ønske at 
sælge båden, men efter flere års forsøg på at drive et SIV-center i Danmark, er DHPU nu nødt til at 
anerkende, at optræksaktiviteter med speedbåd ikke er bærdygtige i dansk kontekst. Hvis der er 
klubber derude, som mener, at de har en bærdygtig model, der kan redde båden, så er der stadigvæk 
en lille chance for at overtage båden. I så fald skal I skynde jer til at komme med et oplæg til 
bestyrelsen og  repræsentantskabet. 

Status på DHPU’s Strategi
Af Christopher Furlan

Spor 1 rekruttering og fastholdelse
- Indtil videre har klubberne rekrutteret 63 nye medlemmer. Dermed ser det ud til, at vi når 

målsætningen for 2018, som er en vækst på 35 nye piloter. Men vi kan ikke være sikre på dette
før primo 2019, når vi få et overblik af fastholdelse i DHPU-klubber, dvs. vi ikke må miste flere 
end 28 medlemmer eller det der svarer til ca. 1,75 medlemmer pr. klub. 

- DHPU vil opnå målet for opkvalificering af instruktørerne i 2018, og vi forventer, at hovedparten 
af DHPU-instruktørerne vil have været gennem de to instruktøruddannelser, der er blevet tilbudt 
i 2018. 

Spor 2 Klub og organisation
- 2018 handler primært om at udvikle et datagrundlag om DHPU. DHPU ved at klubberne har 

forskellige ressourcer, faciliteter og dermed muligheder for rekruttering og fastholdelse. Derfor 
har DHPU udarbejdet en Klub-bærdygtighedsindeks (KBI), som tager udgangspunkt i modenhed 
af klubbens gennemslagskraft i forhold til deres formål. P.t. har 11 klubber udfyldt et 
spørgeskema, der blev sendt ud tidligere i år. DHPU’s udviklingskonsulent udarbejder unikke 
rapporter til hver klub baseret på spørgeskemaet, DHPU’s og DIF’s data og vil kontakte alle 
klubber, der har svaret på spørgeskemaet inden årets afslutning. 

Spor 3 – Natur og Miljø
- Som en del af dette spor har DHPU udarbejdet et adfærdskodeks.
- DHPU er i dialog om endnu en kommuneaftale for 2018.
- DHPU har i samarbejde med Dansk Faldskærms Union og Dansk Svæveflyver Union fået 

synliggjort vores idræt overfor DIF’s hovedbestyrelse på Lindtorp flyveplads. 
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Kommende projekter i DHPU
Af Christopher Furlan

DHPU arbejder benhårdt på en række tiltag for at gøre tingene nemmere for klubberne og 
deres medlemmer. DHPU har flere projekter på vej, som skal søsættes i de kommende år:

- Elektroniske flyvebeviser – DHPU er i gang med at undersøge muligheden for 
elektroniske flyvebeviser, som man kan have med på sin smartphone. Det vil reducere 
DHPU’s bruge af plastik, samt betyde at man vi kunne få et nyt flyvebevis indenfor få 
minutter efter at DHPU har fået alle dokumentation fra den klub, hvor du har taget din 
uddannelse. 

- Flyvestedsdatabase – 2019’s største projekt. I dag er vi i startfasen, hvor vi kigger på, 
hvordan databasen skal se ud, og hvilke funktioner den skal have. Derefter udarbejdes 
der en projektbeskrivelse og budget for projektet. 

- VFR – Uddannelsesudvalg er i dialog med TBBST for at få VFR i DHPU-regi, således at man 
ikke længere skal tage prøven i Svæveflyver-regi.  

- Ny teoriprøve – I forbindelse med den ny SafePro vil de to teoriprøver man tager i dag 
blive erstattet med 5 mindre og mere relevante teoriprøver, dvs. prøven vil matche det
trin, man er på. I forbindelse med det har DHPU fået lavet helt nye spørgsmål til 
teoriprøverne.

- Digitalisering af registreringsværktøjer – flyvning i Danmark indebærer dels en 
dokumentation som årligt skal indberettes til DHPU. DHPU er i gang med at udarbejde 
digitale registreringsværktøjer på den ny hjemmeside. Den første er en tilmeldingsblanket 
til senior instruktøruddannelsen, som har fungeret som forventet.

- Klubudviklingsværktøj – Udviklingskonsulenten er opmærksom på at DIF’s standard 
værktøj ikke altid matcher vores sport. Derfor er han i gang med udarbejdelsen af et 
klubudviklingsværktøj, der er tilpasset hanggliding og/eller paragliding klubbernes
kontekst. 



BUDGET 2018

Der afholdes budgetmøde søndag d. 2. december 2018 

Bestilling af flyvebeviser til 2019

Hvis man ønsker at modtage sit 2019 flyvebevis den første januar skal du  betale klubkontingent og 
DHPU’s kontingent senest den 03. december 2018.

Husk, for at kunne bestille et nyt flyvebevis for 2019 skal du have for din  ratinger fornyet af din 
Chefinstruktør. Hvis du har spørgsmål vedr.  fornyelse af dit flyvebevis kontakt venligst din
chefinstruktør.

Klublederkongres
Af Michael Olesen

D. 1. december afholder DHPU klubleder kongres, hvor formænd og næstformænd fra vores 
tilknyttede klubber inviteres til at deltage – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Den endelige invitation sendes inden længe, her vil det også fremgå, hvilke emner vi i år skal 
igennem, og sidder du som klubleder og har et emne, du gerne vil vende med dine kollegaer fra 
andre foreninger og forbundets bestyrelse, kan du sende dem til bestyrelsesformand Michael 
Olesen.

Emner som allerede er på dagsordenen er:
• Status på strategien
• KBI-rapporten 2018
• Besøgende piloter

Vi glæder os rigtig meget til at se alle klubformændene til en god dialog om hvad der rører sig i 
vores sport.
*Det er vigtigt at bemærke, at vi søndag d. 2. december afholder budgetmøde i forbundet på 
samme lokation!
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VIGTIGT: husk at repræsentantskabet har vedtaget, at 2019s budget bliver vedtaget til 
budgetmødet her i december, og ikke til næste års repræsentantskabsmøde. Derfor er det 
vigtigt, at din klub tager stilling til DHPU og sender en repræsentant til budgetmødet.

mailto:formand@dhpu.dk
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Kommende Begivenheder

Seniorinstruktøruddannelse (klasse 1 uddannelse) –
3.11.2018

Deadline for fornyelse af klubbens flyvebeviser (for at kunne 
få udstedt flyvebeviser den 1.1.2019) – 25.11.2018 

Klublederkongres – 1.12.2018

Budgetmødet – 2.12.2018   

Deadline for bestilling af flyvebeviset til 1. januar 2019. –
3.12.2018

Instruktøruddannelse 2019 – 23.2.2019 (ikke konfirmeret 
endnu)

Instruktørseminar 2019 – 24.2.2019 (ikke konfirmeret endnu)
Repræsentantskabsmødet – 2.3.2019

Informationsmøde vedr. SafePro og Driftshåndbogen (Vest) –
TBC

Informationsmøde vedr. SafePro og Driftshåndbogen (Øst) –
TBC


