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Repræsentantskabsmødet 2019
Lørdag den 2. marts 2019 afholdt DHPU det årligt repræsentantskabsmøde. I den forbindelse, blev 
der stemt om tre vedtægtsændringer i DHPU’s vedtægter. Alle tre ændringer blev stemt igennem.  
Ændringerne i DHPU’s vedtægter kan læses på DHPU’s hjemmeside. Der blev også valgt nye ansigter 
ind i DHPU’s organisation, samtidig med at vi sagde farvel til andre. 

Bestyrelsen:
Roland Carfeld (XC-Sjælland) er valgt ind i DHPUs
bestyrelse og dermed overtager fra Essie Saadi 
(Airwave). Essie fortsætter i DHPU’s uddannelsesudvalg. 

Bestyrelsen har også fået en ny suppleant, Tim Møller 
(Valhalla 77), som overtager fra Arne Staun Sørensen 
(PG-Nord). Arne fortsætter som suppleant for DHPUs
Amatør- og ordensudvalg.

Chefgruppen:
DHPU har fået en ny Flyvechef, Rufus 
Tollesen (PG Klubben). Rufus 
overtager fra Jens Voetmann (XC-
Sjælland). Jens fortsætter i DHPU’s 
Sikkerhedsudvalg.

Auditørudvalg:
DHPU’s Auditørudvalg (Øst) har fået 
et nyt medlem, Morten Strunge 
Meier (Valhalla 77), som overtager 
fra Christian Moselund (Valhalla 77). 

DHPU siger tak til alle medlemmerne, 
som har brugt deres tid på at forbedre 
Unionen og sporten for os alle 
sammen. 

Amatør og ordensudvalg:
DHPU’s Amatør- og Ordensudvalg har fået to 
nye medlemmer, Lars J. Wacker (PG Klubben) 
og Anders Pekruhn (Airwave). Udvalget siger 
dermed farvel til Peter Haakon Boa 
(Albatrosserne) og Mikkel Krogh (MDK).

TAK
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Den god historie
For 6 år siden begyndte Airwave en rejse for at få opbygget en optræksplads i nærheden af 
København. Vores fokus har været på, at udvikle mulighederne for flyvning med paraglider i 
Danmark.

Med 20 minutters kørsel fra hjertet af København har Flyvestation Værløse været vores mål. En lang 
og tidskrævende proces blev sat i gang, for at få denne drøm til at gå i opfyldelse.
Takket være et godt samarbejde med Furesø kommune og Naturstyrelsen, er alle de nødvendige 
tilladelser nu på plads. Partshøringer er afsluttet og efter at have modtaget en permanent 
godkendelse, kan vi derfor nu kalde Flyvestation Værløse for vores nye optræksplads.

I 2018 har vi gennem succesfuld fundraising søgt midler til indkøb af et komplet elektrisk spil med 
dertilhørende skærme og seletøj. Derfor har vi hen over vinteren kunnet investere i et optræksspil 
til klubben. Da Airwave har en mission om, at gøre paragliding let tilgængeligt for både eksisterende 
og nye medlemmer, har vi ligeledes søgt og fået midler til, at investere i handicap udstyr og seletøj, 
så vi har mulighed for, at omfavne en endnu bredere målgruppe.

Når nu flyvestation Værløse ligger så tæt på København og Kastrup lufthavn, bliver Flyvestationen så 
nogensinde andet en optræksplads til skoling og nedflyvninger?

Svaret er enkelt. Ja, Flyvestationen bliver en optræksplads for alle. Med en banelængde på 1200 m 
og 250 m i bredden med åbent landskab omkring os giver Flyvestationen optræksmuligheder i 
mange vindretninger. Pladsen kan derfor benyttes de fleste dage om året. En indgået aftale med 
Roskilde TMA betyder, at luftrummet over Værløse også åbnes op for paragliding. Som 
udgangspunkt bliver der åbnet op til 800m og hvis behovet og vejret er til det, kan der blive åbnet 
op helt op til 1500 m. Da Værløse er beliggende midt på Sjælland, har vi ingen udfordringer med 
søbrise. På de dage hvor der er mulighed for XC-flyvning kan en korridor fra Værløse og nordpå mod 
Hillerød og Helsingør åbnes.

Flyvestation Værløse som optræksplads medvirker til at gøre paragliding let tilgængeligt for den 
brede skare af nye og eksisterende medlemmer i Airwave. Vi glæder os til at komme i gang med en 
sæson, der byder på mere flyvning end nogensinde tidligere.

Stemningsbilleder fra Airwave’s
aktiviteter på Flyvestation Værløse

Af  Stephan Fly
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Thomas Juel Christiansen bliver den første danske 
paragliderpilot, der deltager i Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps er kåret som verdens hårdeste eventyrløb. Løbet starter 
den 16. juni 2019 i Salzburg, Østrig hvor 32 atleter fra 20 lande vil 
konkurrere om at komme hurtigste i mål i Monaco lidt over 1.100km 
væk. Atleter vil bjergbestige, gå, løbe og flyve med paraglider langs 
løbets rute gennem Alperne. 

En af 2019’s atleter er den 40-årig Thomas Juel Christiansen fra Vingesus. 
I forbindelse med træningen til løbet, har jeg haft mulighed for at stille 
Thomas nogle spørgsmål:

Hvad har inspireret dig til at deltage i X-Alps?

Det er muligheden for en helt ny oplevelse, men den sport der allerede 
har givet mig en masse. Jeg kommer til og kunne kombinere den fysiske 
præstation med forhåbentlig nogle lange flyveture ;-)

Hvordan forbereder man til en konkurrence som X-Alps?

Jeg gør, hvad jeg kan, inde for de rammer jeg har. Der er flere semi
professionelle, der nok har mere tid end mig, men fra april har jeg fri 
fuldtid frem mod løbet. Så der skal bruges nogle dage i Alperne, på at 
udforske ruten der offentliggøres midt marts...

Hvilke overvejelser har du haft mht. udstyr?

Jeg har altid fløjet Ozone skærme, så det var oplagt at kontakte dem. Det 
bliver også deres udstyr, jeg kommer til og bruge. Mit udgangspunkt var 
en højt ydende 3 liner, men de kommer med en ny 2 liner til løbet, som 
sikkerhedsmæssigt er på samme niveau, så det bliver nok den. Ellers er 
tanken bare…LETVÆGT!

Hvilke rolle spiller dit supportteam i din forberedelse?

Vi tager til Bassano i påsken, som vi plejer. Jeg bliver der i  nogle uger 
efterfølgende sammen med Hans, min supporter, for at gennemgå noget 
af ruten. Det er super vigtigt med supportere. Udover Hans, er teamet: 
Malene (min kæreste), der løber med mig på bjerget og laver mad. Rene 
(min danske flyve-buddy), der kører bilen og spotter de perfekte starter.

Hvad er dit mål for din først X-Alps?

Første mål er at komme op på Gaisberg det lokale bjerg ved Salzburg, og 
sikkert i luften foran de tusindvis af tilskuere. Derefter er det jo bare en 
oplevelse sammen med mit team i naturen både på jorden og i luften. 
Hvis de andre er langsommere til det end mig, så er det jo bare super ;-)
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Thomas Juel Christiansen bliver den første danske 
paraglider pilot til at deltage i Red Bull X-Alps

Hvad glæder du til mest til med hensyn til at konkurrere i X-Alps?

Dele en oplevelse som man helt sikkert kommer til at huske altid.

Hvad vil du sige til andre Danske piloter, der drømmer om at deltage i X-
Alps?

Hvis man drømmer om dette løb, så kom afsted og deltag i lignende 
mindre løb. Der skal en del flyve erfaring til før de udtager en. De er ret 
opsat på at atleterne har et niveau, så de ikke laver for mange farlige 
fejl/vurderinger. Jeg har faktisk aldrig deltaget i et lignende løb, hvilket 
jo er lidt tosset. Er udtaget, pga. mine resultater inde for alm XC-
konkurrence, også hjælper det at være dansk. De vil rigtige gerne have 
nationer med fra hele verden. Så med et mere koncentreret fokus på 
dette, er det ikke umuligt, at vi i fremtiden måske ser endnu en dansker 
i konkurrencen.

Vi ses den 16. juni i Salzburg, Thomas.

Vi ønsker Thomas held og lykke med X-Alps, du kan følge Thomas og de 
andre atleter på X-Alps’ hjemmeside www.redbullxalps.com

VFR-Prøve i DHPU

DHPU har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået bevilliget en 
forsøgsordning til aflæggelse af prøve til VFR-bevis. Denne 
startende fra d. 1. marts 2019 og løber året ud. Herefter 
forventes det, at ordningen bliver permanent.

Dette betyder, at der vil være mulighed for at komme op til en 
VFR prøve jf. BL 9-5 stk. 8.2.1.
Prøven kan tages i Idrættens Hus i Brøndby (egen computer 
medbringes). Den første prøve tages allerede ultimo marts 
2019. Mere information findes på DHPU’s hjemmeside.
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VFR og konvertering af tidl. SAFEPRO/PARAPRO trin 4 til SafePro-
Delta/Para trin 5
Den 1.1.2019 trådt den nye driftshåndbog i kraft, hermed var alle 
eksisterende flyvebeviser automatisk konverteret til det nye SafePro. Der 
er krav på VFR, for at man kan opnå trin 5 i det nye SafePro. 

De piloter uden et VFR-bevis, som automatisk er blevet konvertereret fra 
trin 4 til SafePro trin 5, skal have et VFR-bevis i løbet af 2019, for at undgå 
nedgradering ved årets slutning. Udover VFR-prøve i DHPU-regi, er der 
stadigvæk mulighed for at tage prøven i DSvU. 

PG MENTORORDNING 2019

Mads Syndergaard og Mads Crandal, der tilsammen har over 60 års erfaring med paragliding, tilbyder i år 
at være mentorer for piloter, der gerne vil noget mere med deres konkurrenceflyvning.
Der tilbydes at sætte realistiske mål for dig, give dig tips og tricks, analysere dine flyvninger samt 
motivere dig til at give den mere gas. For mentorordningen i år var der deadline den 1. marts.
Vi har udvalgt to piloter, der skal længere frem i bussen rent flyvemæssigt og det er: Damian Presser og 
HP Mululu. Det bliver spændende at følge dem i år...

Hvis dette lyder fristende, er det med at holde øje med om Mentorordningen, der også udbydes næste år 
i DHPU regi:

Krav til at blive optaget som mentee:
• Pilot har relevant flyvebevis
• Skal deltage i session 1 (FUN CUP) og session 2 (NM/DM)
• Gerne være tilmeldt flere konkurrencer
• Har motivationen og viljen til at ville noget mere med konkurrenceflyvning

Af Mads Crandal
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Dansk Mesterskab og Unions 
Mesterskab

Elite- og konkurrenceudvalg har besluttet, at der vil blive både et Dansk - og et Unions Mesterskab 
i 2019. For at bliver Dansk Mester i XC Paragliding, skal man have første pladsen blandt de danske 
piloter til Nordic Masters, og for hanggliding første pladsen til DM i hanggliding, som afholdes hos 
MDK den 10.-16. juni 2019. 

For at bliver Unions Mester i XC Paragliding, skal man pr. 31.12.2019 have førstepladsen på FAI’s
rangliste for Danmark. For blive Unions Mester i Hanggliding, skal man pr.31. 12. 2019 have første 
pladsen på FAI’s rangliste for Hang gliding Class 1 for Danmark. 

… og ja, det betyder, at man kan være både Danmarks Mester og DHPU Mester.

I fremtiden håber vi, at der vil også være muligt at afholde mesterskaber i Paragliding Aerobatics
og  i PPG og Præcisionslanding. Det vil dog kræve minimum 4 danske deltagere pr. disciplin. 

Den nye Driftshåndbog er 
trådt i kraft 

Så er ny driftshåndbogen og SafePro trådt 
i kraft. Det betyder, at DHPU som 
organisation er på vej ind i en større 
forandringsproces, hvor 
organisationen bevæger sig væk fra 
kendte referencepunkter, fra det tidligere 
PARAPRO system, forståelse af 
chefinstruktørens rolle og teoriprøver. 

Transitionen til det nye system vil betyde, 
at der kommer en periode med 
reducerede kompetencer, mens klubber, 
administration og medlemmerne lærer 
det nye system at kende. Det vil tage tid 
for klubberne at lære at forstå og anvende 
det nye system, og derfor skal der være 
fokus på foreningsudvikling for at mindske 
forstyrrelser i flyveaktiviteter.
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Resultater: DHPU’s Strategi 2018
2018 har DHPU’s medlemstal 
voksede med 9%, en vækst vi kan 
alle sammen være meget stolt af. 
Nedenfor er talerne fra den 
central foreningsregistre (DIF-tal):

KBI-undersøgelsen er sendt ud til klubberne for 2019, vi håber at alle klubbers 
bestyrelsesmedlemmer udfylder undersøgelsen. Du kan læse 2018’s KBI-rapport her.

I 2019 vil DHPU sætte fokus på udvikling af en flyvestedsdatabase som kan skabe overblik af 
flyvesteder. For at kunne gøre det er vi nødt til at ændre strategispor 3 fra at indgå flere 
aftaler om flyvesteder, til udvikling af et flyvestedsdatabase som inkludere et flyvesteds 
status. Med status menes det flyvesteds juridiske situation, for eksempel mht. fredninger, 
ejerskab, eksisterende aftaler, reguleret flyvning, osv. Den ny strategi er sendt til DIF for 
godkendelse. 
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Aftaler om Herstedhøje er fornyet for 2019

Her er aftalen:
Naturstyrelsen giver på baggrund af en konkret henvendelse fra ”Dansk Hanggliding og 
Paragliding” tilladelse til, at klubber under foreningen kan udføre paragliding med start og landing 
på Herstedhøje i Vestskoven på følgende vilkår:

• Flyvninger med mere end 10 skærme skal bookes via booking.naturstyrelsen.dk på forhånd.
• Flyvning med færre end 10 skærme kan bare gennemføres, idet det forudsættes, at stier ikke 

spærres under letning og landing.
• Der må lettes og landes på arealet. Arealet er en del af en fold med græssende dyr og anvendes 

også af mange skovgæster. Der skal tages hensyn til øvrige besøgende og deres aktiviteter samt 
de græssende dyr.

• Grej skal bæres ind og ud af folden. Biler skal parkeres på de offentlige P-pladser.
• Der må ikke flyves med påmonteret motor.
• Denne tilladelse er udelukkende grundejers tilladelse til at lette fra og lande på arealet og 

erstatter ikke evt. tilladelser fra andre myndigheder.
• Flyvning foregår på eget ansvar.
• Klubben står selv for den nødvendige sikkerhed i forhold til flyvningen og de øvrige besøgende.
• Det forudsættes, at der udføres træning som klubaktivitet og ikke kommercielle kurser.
• Tilladelsen gælder som udgangspunkt indtil videre.
• Såfremt ovenstående vilkår ikke overholdes, kan Naturstyrelsen trække tilladelsen tilbage uden 

videre varsel.

I 2017 blev Stævns Klint fredet, desværre blev 
DHPU ikke inddraget i processen, og derfor har vi 
ikke været opmærksom på at fredningen 
begrænser vores startsteder. DHPU og DIF  
arbejder for at bevare alle vores startsteder ved 
Stevns Klint. Vi er i dialog med Stevns kommune 
og har lagt en sag med fredningsnævnet øst,  
som er gået videre til nævnets hus. 
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DHPU’s hjemmeside – et samlingssted for DHPU-information

En lille reminder om at DHPU har fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden gør det 
nemmere at finde relevante informationer. For at gøre informationen mere 
overskueligt har vi oprettet to kategorier, ”for piloter” målrettet det enkelte 
DHPU-medlem og ”for klubber” målrettet DHPU-klubber. 

Hjemmesiden indeholder blandt andet:

• Tilmelding til DHPU-kurser, prøver og events (budgetmødet, rep.mødet, 
VFR-prøve)

• Bestilling af PR materiale til klubben
• DHPU dokumenter, fx progressionskort, elevjournaler, GDPR-materiel og 

registreringsblanketter 
• Nyheder
• DHPU’s kalender
• Vejledning og link til DIF e-læringsplatform
• Vejledning og link til PiA systemet
• Information om forsikring, inklusive idrættens fællesforsikring
• Information om DHPU’s mentorordning
• Værktøjer
• DHPU’s organisation, kontakt information og vedtægter
• Kluboverblik
• Driftshåndbogen
• Sikkerhedsinformation

Adressen er www.dhpu.dk
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Vi kan gøre det bedre – kommunikationsstrategi er på vej!

DHPU’s bestyrelse er i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi. Det er 
ikke noget hemmelighed, at DHPU er under udvikling, og det betyder, at det ikke 
længere ermuligt at følge med i alt det, der foregår. Derfor er det nødvendig for 
DHPU til at have en kommunikationsstrategi, som definerer både hvordan vi 
kommunikerer, og på hvilke måde vi kommunikerer. Den overordnede målsætning 
for strategien er:

”At de rigtige informationer når ud til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt”

I de kommende måneder vil klubberne bliver inddraget i processen. 

Ny satser for godtgørelser i 2019

Skatterådet har vedtaget nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelse for. Det betyder, at 
foreninger fremover kan sende lidt mere i retning af de frivillige kræfter.

Nu nye satser gælder fra 1. januar 2019 og kan findes her

Nye Teoriprøver 

Med det nye SafePro-Para og Delta er der kommet nye teoriprøver. Tidligere skulle en pilot bestå to 
prøver som afdækkede deres kundskaber for alle flyvebeviser. Resultatet var, at trin 2 og 3 elever 
skulle undervises i teori, som var først relevant, når de nåede til trin 5. På den måde var der ikke en 
tilstrækkeligt sammenhæng mellem teori og erfaring. 

I det nye set-up vil der være en teoriprøve til alle trin fra 1 til 5. Teoriundervisningen skal dermed, så 
vildt muligt afspejle et trins færdigheds- og erfaringsniveau. Vær opmærksom på, at prøverne tager 
udgangspunkt i kundskabskravene beskrevet for det enkelte trin i den nye driftshåndbog. Det er 
vigtigt, at elever og piloter kan differentiere mellem bestemmelserne i DHPU’s driftshåndbog, som 
er godkendte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en klubs egne regler (reguleret flyvning). 

Prøverne tages ikke længere igennem PiA-systemet, men i stedet for igennem DIF’s e-
læringsplatform. Alle nye medlemmer bedes om at oprette en profil i systemet, når de melder sig 
ind i klubben – vejledning og linket til platformen findes på DHPU’s hjemmeside. 
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FLYSIK-
årsrapport

2018’s FLYSIK-årsrapport findes på DHPU’s 
hjemmeside under sikkerhedsinformation.

Med inspiration fra PG Klubben, har DHPU opdateret 
tandemerklæring til at inkludere vejledning til 
orientering af passageren. Erklæring findes på DHPU’s 
hjemmeside. 

Opdateret Tandemerklæring

Dine flyvebilleder

Husk at sende billeder til 
DHPU, så vi kan holde 

galleriet på hjemmesiden 
opdateret. Vi mangler  

hangglider billeder. 

DHPU’s PR-materiel

Deltager din klub i lokale events, så kan du 
låne DHPU’s PR-materiel gratis. DHPU har 
følgende:
• Telt
• 1 x messediske
• 2 x roll-ups
• 5 x beach flags
• Brochure på dansk og engelsk

Du kan book materiel gennem DHPU’s 
hjemmeside. 12
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Nyt værktøj til klubudvikling

Som noget nyt for 2019, har udviklingskonsulenten udarbejdet et klubudviklingsværktøj, som 
sætte fokus på sammenspillet mellem klubbens målgrupper og klubbens produkter. Værktøjet vil 
indgå som en del af KBI tiltaget og 2019’s klubundersøgelse. For mere information om værktøjet 
eller KBI,  kan du skriver til udviklingskonsulent@dhpu.dk. 

Informationsmøder om det nye driftshåndbog og det 
nye SafePro uddannelsesprogram  

For at gøre det nemmere for medlemmerne at forstå de største ændringer i den nye driftshåndbog 
og det nye SafePro uddannelsesprogram, har DHPU arrangeret informationsmøder. To møder har 
allerede været afholdt, den første i forbindelse med instruktørseminaret i februar og den anden på 
Sjælland den 2. marts. Det næste informationsmøder afholdes i Jylland (Ikast) den 6. april 2019 kl. 
12. Mødet er gratis og åbent for alle DHPU medlemmer. Tilmelding er dog påkrævet pga. 
begrænset pladser. Link til dagsorden og tilmelding

Hvis der er efterspørgsel kan en 4. møde komme på tale. 

Husk at holde øje med DHPU’s 
kalender og nyheder

På DHPU’s kalender kan du se kommende events. 
Holde dig selv ajour med nyheder fra DHPU især her i 
2019, mens vi implementere den nye driftshåndbog. 
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