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Indledning

Formålet med denne KBI-rapport er at præsentere DHPU’s datagrundlag som blev 

indsamlet i forbindelse med DHPU’s strategispor 2 – klub og organisation. 

Hvorfor skal vi have et datagrundlag? 

Data kan hjælpe DHPU’s ledelse til bedre at forstå vores organisation og dermed 

målrette brugen af ressourcer for at opnå den bedste effekt (mere flyvning for 

pengene). Ud fra data kan DHPU se hvilke tiltag og aktiviteter der fungerer og ikke 

fungerer. Herefter kan aktiviteterne justeres for at opnå større effekt og dermed 

forbedre DHPU’s gennemslagskraft ift. DHPU’s mission (formålsparagraf). Denne 

rapport vil præsentere DHPU’s datagrundlag og fortælle lidt om hvordan DHPU i 

samarbejde med klubberne vil anvende data i 2019 og fremad. 

Rapporten tager udgangspunkt i data fra klubbernes indberetninger, DIF’s medlemsdata 

(CFR-registre), DHPU’s udstedelsesdata og klubbernes individuelle svar til 2018’s KBI-

undersøgelse. Bemærk at DIF’s medlemstals data er for perioden 2017. 

Året der gik

• Nyt SafePro uddannelsessystem og teoriprøve – I starten af 2018 

vedtog FAI-CIVL et nyt SafePro system. Det betyder at PARAPRO og 

SAFEPRO ikke længere stemte overens med IPPI systemet. DHPU’s 

uddannelsesudvalg har med opbakning fra klubberne udarbejdet en 

dansk version af det nye system som træder i kraft i 2019. SafePro-

Delta for hangglidere har yderligere 3 trin i forhold til det SAFEPRO 

system vi har i dag. Mens, SafePro-Para for paraglidere har yderligere 

seks trin i forhold til det PARAPRO system vi har i dag. Teorien er også 

ændret med meget mere fokus på de psykologiske faktorer som 

påvirker flyvning. I 2019 vil den måde vi tager teoriprøven på også 

ændres og de to store prøver bliver til fem mindre teoriprøver. De 

fem nye prøver tages i forbindelse med det trin man er under 

uddannelse til og matcher dermed ens praktiske erfaringer. 

I 2018 har DHPU  haft fem store projekter som har betydning for alle medlemmer og 

klubber, disse projekter skal bringe DHPU ajour med eksterne krav (GDPR, IPPI/SafePro) 

samt gøre organisering og flyvning nemmere for klubberne (ny Driftshåndbog, 

teoriprøve og instruktøruddannelse):
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Året der gik 

• Ny driftshåndbog – Det nye SafePro uddannelsessystem betyder at vores 

driftshåndbog ikke længere gav mening og derfor har DHPU’s uddannelsesudvalg med 

opbakning fra klubberne, udarbejdet en helt ny udgave af driftshåndbogen. De 

tidligere fejl og uoverensstemmelserne er nu rettet. Bogens opsætning er markant 

anderledes til den tidligere version for at gøre den nemmere at navigere igennem. Vær 

opmærksom på at BL 7-1 og BL 7-16 kun er gældende på Færøerne og i Grønland og 

for os i Danmark er der PART-SERA og EU-forordningen 2016/1185 samt BL 7-15 som 

gælder (de er også med i den nye driftshåndbog). I 2019 vil der være 

informationsdage for alle medlemmer, hvor ændringerne og hvad de betyder for din 

flyvning vil blive præsenteret. 

• Seniorinstruktøruddannelse – I forbindelse med målsætningen for strategispor 1 

(rekruttering og fastholdelse) har DHPU udarbejdet en ny Seniorinstruktøruddannelse. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i den nye driftshåndbog og SafePro

uddannelsessystemet. Uddannelsen har været en kombination af tre e-

læringsmoduler og en workshopdel.

• GDPR (Persondataforordningen) – Ultimo maj 2018 trådte GDPR i kraft for hele 

Europa, herunder Danmark og DHPU. DHPU har indgået databehandleraftaler med 

alle klubber, som betyder at DHPU kan fortsætte med at udstede medlemmernes 

flyvebeviser. Udover det har DHPU udarbejdet en fortegnelse og en persondatapolitik 

som kan findes på DHPU’s nye hjemmeside. Klubberne er også omfattet af GDPR og 

skabeloner for klubbernes persondatapolitk og fortegnelse findes på DHPU’s nye 

hjemmeside. 

Fokusområde for 2019 

2019 indebærer en række udfordringer, ikke mindst implementering af 

den ny Driftshåndbog og SafePro uddannelsessystemet. DHPU 

forventer at transitionen fra det gamle til det nye system vil medføre en 

periode med reducerede kompetencer hos alle klubber. For at mindske 

forstyrrelser i flyveaktiviteter i 2019, vil DHPU fokusere på 

foreningsudvikling for at hjælpe klubberne med, hurtigst muligt, at 

udvikle deres produkt og justere deres praksis ift. den nye virkelighed. 

Her vil DHPU arbejde endnu mere med KBI tiltag og udarbejde et 

udviklingsværktøj der er relevant for alle DHPU klubber. 2



Data om DHPU: Rekruttering
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Rekruttering i 2018

Tabel 2 (CFR 2017)

Tabel 1 (Udstedelse af nye flyvebeviser)

I 2018 udstedte DHPU 70 nye beviser. Desværre har vi ikke tilsvarende tal for 
beviser udstedt i 2017. Nedenfor kan du se DHPU’s vækst for klubberne i 2017
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Data om DHPU : Fastholdelse

Væksttal per klub (prognose):

Klub
Medlemstal 
2016

Medlemstal 
2017

Medlemstal 
2018

Airwave 28 52 71
Albatros HG 7 10 11
Albatrosserne PG 25 25 26
Cumulus 9 7 7
Dragen Nordjylland 8 6 6
MDK 45 49 55
OP 87 11 12 14
Parafun 43 50 53
PG Fyn 20 13 16
PG Klubben 0 38 46
PG Nord 54 56 62
PG Tølløse 30 27 26
Skræntflyverne 6 7 7
Valhalla 77 91 82 82
Vingesus 32 31 33
VVBF 5 6 7
XC Sjælland 22 23 25
Wingover 14 16 16
I ALT 450 510 563
Vinger over Venø 93 98 100
I alt med VoV 543 608 663

Prognosen for fastholdelse i 2018

Det bliver først i 2019 (28.2.2019) når vi får tallene for 2018 fra 
CFR, og kan se hvordan vores fastholdelse gik i 2018. Tabel 3 er en 
prognose baseret på 2017’s fastholdelsesprocent. Trods samlet 
vækst, stoppede 3% af medlemmerne i DHPU i 2017. Prognosen 
for 2018 er regnet ud fra de 70 nye medlemmer vi har rekrutteret i 
klubberne i år vægtet med et tab på 3%. Dvs. vi forventer et tab på 
15 medlemmer eller ca. 1 medlem for hvert 4,5 rekrutterede i 
løbet af 2018. Bemærk: i prognosen er tabet fordelt ud over alle 
klubber, dvs. ingen klubber mister medlemmer – i virkeligheden vil 
der være nogle klubber der får en tilbagegang i 2019. 

Tabel 3 (DHPU og CFR)
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Data om DHPU : Medlemmer
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Jf. DIF’s tal er 85% af DHPU’s medlemmer i 
aldersgruppen 25-59, 7% i aldersgruppen 
60+, 5% i aldersgruppen 19-24, 3% i 
aldersgruppen 13-18 og 0% i aldersgruppen 
0-12. 

Udover at vi ved, at de fleste medlemmerne er 
i et livsstadie hvor de har flest forpligtelser og 
har mest travlt, fortæller DHPU’s medlemsdata 
at langt de fleste af DHPU’s medlemmer er fra 
Generation X (født fra 1967 til 1977) og 
Generation Y (født 1978 til 1989).

Med denne information kan DHPU bedre forstå medlemmernes behov ved at forstå 
deres verden, herunder hvilke begivenheder der har påvirket deres værdigrundlag og 
verdensperspektiv. Ud fra det, kan DHPU begynde at målrette og udvikle vores 
produkter til at matche vores medlemsdemografik.   

Kendetegn Begivenheder Behov 
• Individualister
• Fokus på fri leg
• Selvcentreret 
• Kynisk
• Digital indvandre 
• Lægger vægt på at 

deres aktiviteter og liv 
er meningsfuldt 

- P-pille og fri abort 
(selvbestemmelse)

- Overkommelig adgang 
til parcelhus (er vokset 
op med eget 
soveværelse)

- Kold krig
- Introduktion af VHS og 

andre digital 
teknologier som skabte 
fleksibilitet

• Friheden
• Lov til at bestemme 

over sig selv
• Anerkendelse af deres 

individualisme
• Aktive brugere af digital 

teknologi for sjov 
• Vigtigt at blive 

anerkendt
• At kunne sætte og opnå 

personlige mål

Generation X (født 1967-1977)

Kilder: Levinsen:2015, Center for fremtidens forskning 

Kendetegn Udfordringer

• Færdiguddannet
• Har et arbejde 
• Har børn

• Mange forpligtelser 
• Tid 
• Fleksibilitet 

Life stage (for gen. X og Y)
Tabel 5

Tabel 4

Figur 1: DIF 2017

Hvor for er alder relevant for DHPU?
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Livsstadie Gen. X Gen. Y
• Mange 

forpligtelser 
• Tid 
• Fleksibilitet 

• Friheden
• Lov til at bestemme 

over sig selv
• Anerkendelse af 

deres individualisme
• Aktive brugere af 

digital teknologi for 
sjov 

• Vigtigt at blive 
anerkendt

• At kunne sætte og 
opnå personlige mål

• Digital adgang og 
afspejling af 
aktiviteter

• Digitale klubber 
og 
kommunikation

• Anerkendelse af 
deres unikke 
talent

• Ros mig og se mig 
hver dag, ellers 
føler jeg mig 
usikker og usynlig 

Data om DHPU: Medlemmer

Kendetegn Begivenheder Behov 

- Digitalt indfødt 
- Venskab og 

kommunikation foregår 
mest online

- Institutionsgeneration 
(vuggestue osv.)

- Ret store budgetter til 
indkøb og de ting, som 
de havde lyst til 

- Man er sin egen lykkes 
smed - fiasko er også 
ens egen skyld.

- Er opvokset med den 
filosofi, at verden stod 
og ventede på dem og 
deres talenter.

- Kvinder er kommet på 
arbejdsmarkedet for 
alvor

- Introduktion af PC, 
mobiltelefoner, SMS og 
internet

- Introduktion af social 
media – Facebook, 
Instagram, Twitter osv. 

- 9/11

- Digital adgang og 
afspejling af aktiviteter

- Digitale klubber og 
kommunikation

- Anerkendelse af deres 
unikke talent

- Ros mig og se mig hver 
dag, ellers føler jeg mig 
usikker og usynlig 

Generation Y (født 1978-1989)

Ved at forstå medlemmernes behov og verdensperspektiv, kan DHPU begynde at 
udvikle sine produkter for at give medlemmerne den bedst mulige oplevelse og 
dermed forbedre fastholdelse. Her er de elementer DHPU vil tage stilling til når vi 
udvikler vores produkter i 2019:

Kilder: Levinsen:2015, Center for fremtidens forskning 

Tabel 7

Tabel 6

Gennem KBI og 
foreningsudvikling i 
2019 har klubberne 
mulighed for at lære 
at arbejde med 
målgrupper for at 
forbedre deres 
produkter for 
medlemmerne, og 
rekruttere fra nye 
målgrupper.
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Data om DHPU: Medlemmer
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MÆND/KVINDER I 2017 var 15% af unionen 
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Aldersopdeling kvinde
I 2017 har DHPU haft over 
dobbelt så mange kvinder i 
aldersgruppen 19-24 end 
mænd.

Aldersopdeling af medlemmer viser også steder hvor DHPU har en 
underrepræsentation af medlemmer. Her kan klubberne begynde at arbejde med at 
gøre deres produkt mere attraktivt for nye målgrupper, især ift. mandlige medlemmer 
i aldersgruppen 19-24 og kvinder. En tidligere undersøgelse fra DHPU har vist at de 
fleste af vores medlemmer altid har drømt om at flyve og at denne drøm ikke 
pludselig opstår når man bliver 25 år. Derfor vil DHPU i 2019 gerne samarbejde med 
klubberne for at gøre sporten mere attraktiv for kvinder og at finde vejen til at få folk 
til at starte til sporten allerede i en tidligere alder. 

Kønsopdeling

I 2018 har DHPU’s klubber rekrutteret 
6 kvinder (9%) og 64 (91%) mænd.

91%

9%

REKRUTTERING 2018
Mænd vinder

Figur 3: DHPU 2018

Figur 2: DIF 2017

Figur 4 & 5: DIF 2017 7



PP2; 61

PP3; 60

PP4; 28
PP5; 6

SP1; 0

SP2; 18

SP3; 0
SP4; 1

SP5; 0

PPG; 17

TD; 4 OT; 2 SF; 3
BF; 0

OS; 0

PP2; 62

PP3; 29

PP4; 7PP5; 3

SP1; 0
SP2; 3

SP3; 0
SP4; 0 SP5

; 0

MO; 3
T
D; 
0

OT; 6
SF; 6

BF; 7

OS; 0

Data om DHPU: Uddannelse

Et af det vigtigste produkter en klub har er kurser, for både nye medlemmer men 
også eksisterende medlemmer. Nye medlemmer bliver introduceret til klubben og 
sporten gennem deres uddannelse og de instruktører der underviser dem, men en 
pilots videre progression og dermed lyst til at være i sporten er forbundet med 
videre træning og tillægsbeviser. 

Dermed er kvaliteten og mængden af uddannelsestilbud i en klub en vigtig 
indikator for en klubs rekrutterings- og fastholdelsesevne. En klub der ikke har et 
uddannelsestilbud til nye medlemmer vil have svært med at få nye medlemmer, og 
en klub uden progressionsmuligheder for deres medlemmer vil have det svært med 
at fastholde deres medlemmer. 

Uddannelsesaktiviteter 2017 vs. 2018

2017 er det første år hvor DHPU har indhentet data om uddannelse og derfor er det 
allerede muligt at begynde at sammenligne 2017’s aktiviteter med 2018’s aktiviteter. I 
2019, når vi har fået CFR tal, bør der være muligt at se, om der er en korrelation 
mellem uddannelsesaktiviteterne og fastholdelse. 

I 2017 deltog 126 medlemmer i DHPU kurser som fører til et DHPU 
bevis. I 2018 er antallet vokset til 200 medlemmer der deltog i  DHPU 
kurser der fører til et DHPU bevis. Udover det, er der yderligere 22 
medlemmer som deltog i andre former for kurser som ikke fører til et 
bevis, herunder SIV kurser, VFR og konverteringskurser. Data tyder på 
en positiv fastholdelsesudvikling for 2018. 

Figur 6, antal kursusdeltagere  2017 Figur 7, antal kursusdeltagere 2018

2017 2018
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Data om DHPU: Uddannelse

Uddannelsesaktiviteter 2017 vs. 2018
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Antal Kurser 2017

I 2017 var 74% af alle DHPU kurser målrettet elever (trin 2 og 3). I 2018 har trenden 

ændret sig med mere fokus på videretræning og tillægsbeviser, og kun 59% af alle 

kurser var målrettet elever. Resultaterne viser et skifte i klubbernes 

uddannelsesprodukter som nu inkluderer flere produkter målrettet eksisterende 

piloter.  

Figur 8, DHPU 2017
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Antal kurser 2018

Figur 9, DHPU 2018

4

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1 1

1

1

1

1 1

1

A I R W A V E

A L B A T R O S  H G

A L B A T R O S S E R N E  P G

C U M U L U S

D R A G E N  N O R D J Y L L A N D

M D K

O P  8 7

P A R A F U N

P G  F Y N  

P G  K L U B B E N

P G  N O R D

P G  T Ø L L Ø S E

S K R Æ N T F L Y V E R N E

V A L H A L L A  7 7

V I N G E S U S

V V B F

X C  S J Æ L L A N D

W I N G O V E R

KURSER 2017  
PP2/SP2 PP3/SP3 PP4/SP4 PP5/SP5 TD

MO OT SF BF

3

2

1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

A I R W A V E

A L B A T R O S  H G

A L B A T R O S S E R N E  P G

C U M U L U S

D R A G E N  N O R D J Y L L A N D

M D K

O P  8 7

P A R A F U N

P G  F Y N  

P G  K L U B B E N

P G  N O R D

P G  T Ø L L Ø S E

S K R Æ N T F L Y V E R N E

V A L H A L L A  7 7

V I N G E S U S

V V B F

X C  S J Æ L L A N D

W I N G O V E R

KURSER 2018
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PPG/PHG OT SF BF

I 2017 udbød DHPU klubber 31 kurser, hvorimod antallet i 2018 

er steget til 45. Stigningen repræsenterer et mere diversificeret 

udbud af kurser og progressionsmuligheder for medlemmerne. 

Figur 11, DHPU kurser 2018Figur 10, DHPU kurser 2017

9



Data om DHPU: Uddannelse

Elever per kursus i 2017
Klub PP2/SP2 PP3/SP3 PP4/SP4 PP5/SP5 TD PPG/PHG OT SF BF
Airwave 22 2 6 6
Albatros HG
Albatrosserne PG 3 1
Cumulus
Dragen Nordjylland
MDK 3 7
OP 87 5 3 1
Parafun 9 7
PG Fyn 4
PG Klubben 3 9 7 2
PG Nord 8 3 1
PG Tølløse
Skræntflyverne
Valhalla 77 8
Vingesus 4 2
VVBF
XC Sjælland
Wingover

Hovedparten af uddannelsesaktiviteter i DHPU blev i 2017 og 2018 
afholdt i klubber med flere end 30 medlemmer (de 7 største klubber i 
DHPU). Dvs. 37 ud af 45 kurser med 172 ud af 2018’s 200 kursus 
deltagere findes i disse klubber. Mønstret tyder på en sammenhæng 
mellem en klubs størrelse og klubbens produkt.

Tabel 8, DHPU 2017

Uddannelsesaktiviteter 2017 vs. 2018

Elever per kursus 2018
Klub PP2/SP2 PP3/SP3 PP4/SP4 PP5/SP5 TD PPG/PHG OT SF BF
Airwave 23 31 5
Albatros HG
Albatrosserne PG
Cumulus
Dragen Nordjylland
MDK 13 1 2
OP 87 3 5 1 1 1
Parafun 5 7 11 5
PG Fyn 6
PG Klubben 1 9 10 3 3
PG Nord 12 4 2 3
PG Tølløse
Skræntflyverne
Valhalla 77 4 4 2 4 3
Vingesus 5 4
VVBF 1
XC Sjælland 6
Wingover

Tabel 9, DHPU 2018
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Data om DHPU: Uddannelse

I 2018 afholdt DHPU både 
instruktøruddannelse og 
Seniorinstruktøruddannelse. 

Uddannelse 2018: 
23 deltagere fra 11 klubber
Seniorinstruktøruddannelse 2018: 
24 deltagere fra 11 klubber

I 2018 har der været 7 dispensationer for instruktørvirke, som giver klubberne lov til 
at fortsætte med deres skoling og fornyelsesaktiviteter.

Antal indberettede trænings/kursusplaner 2018
Trin 1 -
Trin 2 5
Trin 3 4
Trin 4 3
Trin 4a -
Trin 5 4
Trin 5b -
Trin 5c -
Trin 5d -
TD
OT
VFR
SF
BF
OS
PPG/PHG 2

I alt: 18

Tabel 11 viser at der blev indberettet 18 kursusplaner som er meget færre end de 45 
kurser afholdt i 2018. Udover det, har DHPU givet 7 dispensationer for instruktørvirke for 
at kunne hjælpe klubberne med deres uddannelsesprodukter i 2018. 2 af disse 
dispensationer fortsætter i 2019. 

Tabel 11, DHPU 2018

Tabel 10, DHPU 2018

Trænings- og kursusplaner er 
den måde DHPU sikrer at der er 
et ens niveau for uddannelse i 
hele Danmark (dvs. et trin 2 
kursus i én klub er på samme 
niveau som et trin 2 kursus i en 
anden klub). Uden en 
beskrivelse er det meget 
vanskeligt for auditørudvalg og 
flyvechefen at bedømme 
niveau på et kursus og om 
kurset stemmer overens med 
DHPU’s driftshåndbog. Derfor 
er der krav om at alle klubber 
indberetter kursus- og 
træningsplaner for de kurser de 
afholder. 

Deadline
2019 er det sidste år i DHPUs 3-års overgangsperiode. Fra 2020 vil 
DHPU ikke udstede nye flyvebeviser for træningsforløb/kurser hvor 
DHPU ikke har modtaget en træningsplan eller kursusplan. Det er 
også deadline for alle eksisterende instruktører til at ajourføre 
deres instruktør-ratinger. 11



Status på DHPU: KBI

Om KBI

DHPU’s Klub bæredygtighedsindeks (KBI) er et organisationsudviklingsværktøj baseret 

på en Capability Maturity Model (CMM). Den tager udgangspunkt i en klubs 

organisationsstruktur og hvordan den påvirker klubbens gennemslagskraft ift. deres 

formål (dvs. klubbens eksistensberettigelse). I forbindelse med analysen af klubben 

udarbejdes der en unik KBI rapport for den deltagende klub. 

Rapporten er baseret på en undersøgelse (sendt ud til klubbens 

bestyrelsesmedlemmer), samt yderligere data fra PiA systemet og historiske 

medlemsdata fra det Central Foreningsregister (CFR). Dermed er data lige så nøjagtig 

som informationen klubben selv har oplyst. DHPU mener, at det altid er klubbens 

ledelse som er dem der bedst forstår klubbens medlemmer, behov og potentialer, ikke 

desto mindre kan KBI inspirere klubberne til at reflektere over deres organisation, 

produkt og struktur og hvordan de bliver påvirket af eksterne ændringer i omverden. 

Det er også en indledende invitation til yderligere samarbejde med DHPU.

Lidt om gennemslagskraft ift. klubbens formål

Gennemslagskraft ift. klubbens formål er afgørende for klubben i arbejdet mod at blive 

velfungerende og kunne bevare attraktive og tilfredsstillende produkter for 

medlemmerne. Uden gennemslagskraft ift. formålet, vil en klub have svært ved at 

håndtere de udfordringer den står overfor i dag (fx samfundsændringer, konkurrencen 

om medlemmernes fritid, økonomi og lovændringer). Jo mere gennemslagskraft en 

klub har, des lettere er det at sætte dagsordenen, få gennemført sine aktiviteter, nå 

sine mål og effektivt arbejde imod sin vision. 

For at sikre gennemslagskraft i en klub, skal der ske en løbende refleksion og handling i 

forhold til den måde klubben opererer på. Sådan en refleksion og handling sikrer at 

klubben udvikler sig og forholder sig dynamisk til de muligheder og udfordringer der 

viser sig. Ved at arbejde med organisationsudvikling kan en klub forbedre deres 

gennemslagskraft og dermed opnå en større værdi for medlemmerne.   
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Status på DHPU: KBI
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2018 KBI Placering (deltagende klubber) 2018 KBI Placering (Alle klubber)

11 ud af 18 klubber har svaret på DHPU’s KBI undersøgelse og deres placering er 
repræsenteret i figur 13 til venstre. Hovedparten af klubberne ligger i pionerfasen som 
betyder at klubberne bør ændre deres organisation for at forbedre deres 
gennemslagskraft ift. deres formål. Figur 14 til højre er en estimeret KBI som inkludere 
de klubber som ikke har svaret undersøgelse, de er vurderet ud fra 

Figur 13. KBI 2018 Figur 14.  Estimeret KBI 2018 

Kendskab til klubben og data i PiA system. Her er 5 ud af 18 
klubber placeret i udfordret fasen, dvs ydereligere 3 er placeret i 
udfordretfasen. Det afspejler at 3 af disse klubber ikke længere 
har stammedlemmer. DHPU er placeret udviklingsfasen og 
arbejder på at bevæge op i moden fasen. 

En klubs KBI Placering
KBI har 5 trin og jo højere et trin en klub er på, des mere gennemslagskraft har klubben ift. 
deres formål. Jo lavere en placering, des sværere vil en klub have det med at varetage sine 
opgaver og opnå sit formål. Det er vigtigt at forstå at klubberne har forskellige formål og 
derfor er en placering baseret på formålet specifikt for den klub. 

Antal klubber 2018: 2(5) 5(6) 3(4) 1(3) 0(0)
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Status på DHPU: KBI

Vækst
61%

Ikke vækst
39%

Vækst (2017 tal)

Data viser, at der er en korrelation mellem en klubs størrelse og deres gennemslagkraft 

ift. deres formål. Data viser at alle klubber med over 30 medlemmer er i udviklingsfasen 

eller modenfasen undtagen 1 som var en helt ny klub. Disse klubber bestå af 70% af alle 

DHPU medlemmer men har stået for 82% af DHPU’s samlede uddannelsesudbud i 2018 

og har undervist 86% af alle 2018s kursister. 

KBI’s yderligere parameter

Udover organisationsudviklings-placeringen er der tre andre parametre som er 

vigtige for både klubberne og DHPU som bliver anvendt i KBI:

• Om klubben har vækst – Vækst er en vigtig indikator for kvaliteten af en klubs 

produkt.

• Om klubben er folkeoplysende – Folkeoplysningsloven danner grundlag for det 

kommunale tilskud, som almennyttige foreninger kan modtage fra 

hjemkommunen.

• Om klubben uddanner nye piloter – Klubbens instruktører kan ikke blive i klubben 

for evigt, og skal på et tidspunkt erstattes af nye instruktører hvis klubben skal 

fortsætte. Derfor er det nødvendig for en klub at sikre en bæredygtig optagelse af 

nye medlemmer for at kunne sikre nye instruktører i klubbens fremtid.

Det er ikke muligt at se om klubberne har haft vækst i 2018 før 

DIF’s medlemstal er offentliggjort primo 2019. Men ud fra 

2017’ tal kan vi se at 61% af klubberne har haft en 

medlemsvækst. 

Figur 15. DIF tal 2017 
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28%

Uddannelse 2018

Status på DHPU: KBI

Folkeoplysende klubber 2018 

Ja Nej

KBI’s yderligere parameter

I 2018 har 5 klubber ikke haft en uddannelsestilbud til deres medlemmer. De samme 

5 klubber har heller ikke haft et tilbud i 2017. En chefinstruktør skal forny 

medlemmernes bevis hvert år og for at kunne det skal chefinstruktøren 

vedligeholde deres instruktørbevis ved at være aktiv som instruktør indenfor en 3 

års periode. 

Figur 16. DHPU 2018 

I 2018 har 50% af DHPU’s klubber ikke være folkeoplysende. Det betyder at disse 

klubber ikke kan modtage offentlige støtte fra kommuner og at klubbens kontingent 

skal dække alle omkostninger forbundet med uddannelse, klubbens udstyr, drift, og 

frivillige. Det betyder at medlemmer i disse klubber får et dyrere produkt for deres 

kontingent sammenlignet med medlemmerne af folkeoplysende klubber. 

Hvis en klub ikke har uddannelse, kan det have alvorlige 

konsekvenser for klubben og klubbens stammedlemmer som i 

sidste ende ikke kan få fornyet deres flyvebevis. Derfor er 

uddannelse et kerneprodukt for alle klubber med stammedlemmer 

under DHPU og en klub uden uddannelse har en livstid på omkring 

3 år. 

Figur 17. DHPU 2018 
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Der betyder at vi får et forvirrende år i 2019. 
KBI indikerer hvor DHPU kan forvente 
udfordringer. Klubberne højere oppe i deres KBI 
placering vil være mindre udfordret, end 
klubberne placeret lavere. De højere placerede 
klubber har mere robuste 
organisationsstrukturer og er dermed mere 
omstillingsparate. Derfor vil DHPU i 2019 sætte 
mere fokus på KBI tiltag for bedst at kunne 
målrette udviklingen efter klubbernes unikke 
udfordringer. 

DHPU er som organisation på vej ind i en større forandringsproces, hvor organisationen 
bevæger sig væk fra kendte referencepunkter som det tidligere parapro system, 
forståelse af chefinstruktørens rolle og teoriprøver. Transitionen  til det nye system vil 
betyde en periode med reducerede kompetencer mens klubber, administration og 
medlemmer lærer det nye system at kende. Det vil tage tid for klubberne at lære, forstå 
og anvende det nye system og derfor skal der være fokus på foreningsudvikling for at 
mindske forstyrrelser i flyveaktiviteter. 

DHPU selv er i udviklingsfasen 
af organisationsudvikling. Det 
betyder at medlemmerne kan 
forvente at DHPU selv skal 
igennem en læringsproces 
i forhold til den nye 
virkelighed.  

2019

Zone for reducerede 
kompetencer

Reference 

Tid

• Det gamle 
Parapro/safepro

• Chefinstruktør står for al 
uddannelse

• 2 teoriprøver 
• Ingen fornyelseskrav
• Ingen tilsyn
• Ingen kursusplaner
• Flyvebeviser uden 

gyldighedsdato
• Ingen GDPR

• Ny SafePro-Delta/Para
• Chefinstruktørrollen
• Senior instruktørrollen
• Skoling på tværs af klubber
• 5 teoriprøver 
• Fornyelseskrav
• Tilsyn
• Kursusplaner
• Flyvebeviser med 

gyldighedsdato
• GDPR 

DHPU primo 2019
Figur 18. DHPU’s forandring
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