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Indledning

Formålet med denne Klub-bæredygtighedsindeks-rapport (KBI) er at præsentere 
DHPU’s datagrundlag som blev indsamlet i forbindelse med DHPU’s strategispor 2 –
klub og organisation. 

Hvorfor skal vi have et samlet datagrundlag? 

Data kan hjælpe DHPU’s ledelse ved at give en bedre forståelse af vores organisation og 
dermed målrette brugen af ressourcer for at opnå 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 
gennemslagskræft ift. DHPU’s mission (formålsparagraf). Denne rapport vil præsentere 
DHPU’s datagrundlag og fortælle lidt om hvordan DHPU vil samarbejde med klubberne i 
2020 og fremad. 

Rapporten tager udgangspunkt i data fra klubbernes indberetninger, DIF’s medlemsdata 
(CFR-registre), DHPU’s udstedelsesdata og klubbernes individuelle svar til 2019’s KBI-
undersøgelse. Bemærk at DIF’s medlemstalsdata er for perioden 2018. 
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I 2019 har DHPU implementeret den ny driftshåndbog og det nyt SafePro 
uddannelsesprogram, samt de nye teoriprøver. Dermed har 2019 været et 
begivenhedsrigt år hvor hele DHPU skulle vænne sig til de nye trin og bestemmelserne. 
Formålet med den ny driftshåndbog er at gøre bestemmelserne mere overskuelige og 
driftshåndbogen mere brugervenlig. Den tilbagemelding vi har fået ind til videre, er 
positiv.

Det skal også bemærkes at 2019 var starten på en ny arbejdsgang for DHPU’s 
uddannelsesudvalg, dvs. udvalget har konstant arbejdet for at ajourføre vores 
driftshåndbog med vores praksis og sportens udvikling, dermed er vi allerede i mål med 
vores 3. godkendte revision af den driftshåndbog som trådte i kraft den 1. januar. Her 
har der været tilføjet beskrivelser for afholdelse af VFR-prøver i DHPU-regi og for 
flyvning for personer med et handicap.
Arbejdet sker ikke alene i uddannelsesudvalg, men i samarbejde 
med DHPU-klubber som bidrager med input, projekter, forslag og 
rettelser, og derfor vil DHPU gerne sige tak for hjælpen og fortsætte 
med det gode arbejde som forbedrer flyvning for alle.

Året der gik



Året der gik 

• I 2019 har DHPU’s auditørudvalg ført tilsyn jf. retningslinjerne beskrevet i DHPU’s 
driftshåndbog. Tilsynet har været ført på DHPU’s sekretariatet vedr. udstedelse af 
flyvebeviser og ved stikprøver på kursusplaner fra 3 DHPU klubber. Tilsyn er med til at 
forbedre sikkerheden og sikre en standardisering i DHPU. 

• DHPU har udarbejdet de først teorikurser klart til at være lagt ind i webshoppen i e-
læringsplatformen. De kurser vil skabe en sammenhæng mellem driftshåndbog, 
teoriprøver og den teoriundervisning elever får. Alle teorikurser vil være tilgængelige i 
løbet af 2020. 

Fokusområde for 2020 

• I de kommende år vil der udarbejdes et udkast til en ny BL 9-5 (og dermed også 
driftshåndbog), her vil DHPU arbejde for at gøre den mere åben for at understøtte 
den nuværende og fremtidlige udvikling indenfor hang- og paragliding. Undervejs vil 
vi indgå dialog med klubberne for at indsamle jeres mening om DHPU’s forslag, før vi 
sender dem videre til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

• Fra den 1. januar 2020 er vi færdige med vores tre-årige overgangsperiode. Rent 
praktisk betyder det at der er dokumentation for alt som fører til et DHPU flyvebevis 
eller certifikat. At alle DHPU-instruktører har været igennem DHPU’s instruktør- og 
evt. seniorinstruktør-uddannelse, og at der er kursusplaner for alle DHPU-kurser. 
DHPU vil gerne takke alle klubber og medlemmer for deres tålmodighed, hjælp og 
arbejde i forbindelse med implementeringen af ændringerne i løbet af de sidste tre 
år.
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• Vi er i gang med at udarbejde en ny PPG uddannelse, hvor man kan starte 
direkte til PPG. Uddannelsen skal bygges op således at den er tilsvarende 
det nuværende SafePro-Para + PPG tillægsbevis og dermed kan nemt 
konverteres over til et ordinært SafePro flyvebevis. Når et udkast er klart
bliver det sendt ud til høring hos klubberne. 

• DHPU vil begynde at udarbejde en ny strategi for den næste 
strategiperiode 2021-2024. 
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Fokusområde for 2020 

• I 2020 skal DHPU genakkrediteres som Grøntforbund, her er det krav på konkret 
tiltag som vil forbedre vores miljøprofil. Dermed fra den 1.1.2020 vil DHPU-
medlemmer kun få udstedt elektroniske flyvebeviser, som vil mindske unionens 
bruge af plastik - vi vil spar ca. 3,5 kg plastik pr. år.  

• I 2020 vil DHPU etablere et flyvestedsdatabase som vil skabe et overblik af vores 
flyvesteder. DHPU vil bruge databasen til at skabe et overblik af stedspecifikke regler, 
benyttelse og niveauet for samlede flyvesteder for at arbejde målrettet med at sikre 
at vi kan fortsætte med at gennemføre vores flyvning. I forlængelse af det vil 
klubberne bliver inddraget i projektet og være med til at sikre at indhold er 
opdateret og relevante.

Projekter med andre forbund i 2020 

• DHPU og DFU er indgået i et fællesprojekt som omhandler optræk af 
faldskærmsspringere. DFU vil gerne benytte optræk i forbindelse med deres 
præcisionslandingsspringer. DFU håber at projektet vil reducere den miljømæssige 
påvirkning forbundet med brug af flyvemaskiner, samt gøre det billigere og nemmere 
for deres springere at træne præcisionslandinger. For DHPU vil det give adgang til 
flere optræksplads og tættere samarbejde med DFU. På sigt håber vi også at vi kan 
afholde præcisionslandingskonkurrencer for både faldskærme og paragliding i 
fællesskab, ligesom det allerede bliver gjort flere steder i udlandet.

• Et forskningsprojekt ledet af Dansk Svæveflyver Union (DSvU), i samarbejde med 
Dansk Faldskærms Union (DFU) og DHPU, med støtte fra DIF’s initiativpulje vil prøve 
at finde ud af hvorfor der er så få kvinder i luftsport i Danmark. Projektet har til 
formål at gennemføre en antropologisk undersøgelse af, hvorfor så få kvinder i 
Danmark dyrker de tre luftbårne idrætter svæveflyvning, faldskærmsudspring og 
hang- og paragliding. Dette sker for at forbundene efterfølgende, på baggrund af 
dokumenteret viden, kan målrette indsatser mod rekruttering og fastholdelse af 
kvinder i sporten. 

Projektet løber fra oktober 2019 ind til sommer 2020. I forbindelse 
med projektet vil der komme en undersøgelse ud til DHPU-
medlemmer, som vi håber at I vil tage godt imod. Udover det kan 
der komme en række interviews med udvalgte personer samt et 
par besøg på vores flyvesteder.
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Data om DHPU: Rekruttering

I 2019 udstedte DHPU 59 nye flyvebeviser, 11 færre end i 2018. Tabellen 
nedenfor viser at 12 klubber har haft vækst i perioden 2017-2018, mens 4 har 
været uændret og 2 har haft negativ vækst.
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Tabel 1 (Udstedelse af nye flyvebeviser 2019)
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Ikke har fornyet
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Data om DHPU: Fastholdelse

Tabel 3 (DHPU)

Tabel 3 viser antallet af nye beviser fra 2018 som blev fornyet i 2019. Dvs. ud af 
de 70 nye medlemmer som startede i 2018 har 51 fået fornyet og genbestilt et 
nyt flyvebevis i 2019, mens 19 har valgt at ikke fortsætte i sporten. Her får vi en 
indikation på hvor gode vi i DHPU er til at fastholde nye medlemmer og tallene 
fra 2019 viser at vi har et fastholdelsesprocent på 73%.

Fastholdelse af medlemmer som begyndte i 2018
Klub Antal fastholdt Antal mistet Fastholdelses %
OP 87 2 0 100
PG-Fyn 4 0 100
Albatrosserne 2 0 100
XC-Sjælland 3 0 100
VVBF 1 0 100
Valhalla 77 3 0 100
PG-Nord 7 1 88
PG-Klubben 7 2 78
Airwave 14 7 67
Vingesus 2 1 67
Parafun 3 2 60
MDK 3 5 38
Albatrods 0 1 0
I alt: 51 19

Figur 1 (DHPU) 6



Data om DHPU: Vækst

Vækst er kombinationen af rekruttering og fastholdelse. Der er en korrelation mellem en 
klubs produkt og de antal medlemmer en klub har. Her er fremgang eller tilbagegang i en 
klubs medlemstal en vigtig indikator for kvaliteten af klubbens produkt. God 
organisation og ledelse i en klub fører til et godt produkt, flere medlemmer, sundere 
klubliv og ikke mindst flere flyvetimer, mens dårlig ledelse og organisation resulterer i et 
dårligt produkt, konflikt og at det i sidste ende koster klubben medlemmer. Dermed er 
det meget positivt at se næsten alle DHPU klubber er i vækst. 

Figur 3 viser antal flyvebeviser og antal medlemmer i perioden 2015 til juni 2019. Her 
kan vi se at der er en korrelation mellem antal udstedte flyvebeviser og antal 
medlemmer. Det tyder på real vækst baseret på rekruttering og fastholdelse af aktive 
piloter. Det er meget positivt fordi nye piloter betyder et større fundament for 
rekruttering af nye instruktører, bestyrelsesmedlemmer, konkurrencepiloter og frivillige 
som kan være med til at føre sporten frem.

Figur 2 (DR/ DHPU)
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Data om DHPU: Vækst

Tabel 4 (CFR og DHPU)

Klub
Medlemstal 
2016

Medlemstal 
2017

Medlemstal 
2018

Prognose 
2019

Airwave 28 52 66 93
Albatros HG 7 10 11 11
Albatrosserne PG 25 25 26 27
Cumulus 9 7 7 0
Dragen Nordjylland 8 6 6 6
MDK 45 49 60 50
OP 87 11 12 14 14
Parafun 43 50 51 61
PG Fyn 20 13 18 23
PG Klubben 0 38 63 68
PG Nord 54 56 57 59
PG Tølløse 30 27 18 18
Skræntflyverne 6 7 8 0
Valhalla 77 91 82 82 87
Vingesus 32 31 40 46
VVBF 5 6 14 14
XC Sjælland 22 23 23 26
Wingover 14 16 0 0
Vinger over Venø 93 98 101 104
I ALT 543 608 665 707

Prognosen for vækst i 2019

Det bliver først i 2020 (ultimo februar) når vi får tallene for 2019 
fra CFR, og kan se hvordan vores fastholdelse gik i 2019. Tabel 3 er 
en prognose baseret på 2018’s fastholdelsesprocent. Trods samlet 
vækst, stoppede 2,4% af medlemmerne i DHPU i 2018. Prognosen 
for 2019 er regnet ud fra de 59 nye medlemmer rekrutteret af  
klubberne i år, vægtet med DHPU’s fastholdelsesprocent og 
klubbens fastholdelsesprocent for medlemmer som startede i 
2018. Bemærk: i prognosen er tabet fordelt ud over alle klubber, 
dvs. ingen klubber mister medlemmer – i virkeligheden vil tallene 
være lidt anerledes for de individuelle klubber i 2020. 
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Data om DHPU: Medlemmer

Jf. DIF’s tal i 2018 var 80% af DHPU medlemmer i aldersgruppen 25-59, 9% i 
aldersgruppen 60+, 6% i aldersgruppen 19-24, 4% i aldersgruppen 13-18 og 1% i 
aldersgruppen 0-12. 
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Figur 3: CFR 2017
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Når vi sammenligner alderssammensætning fra 2018 med 2017 kan vi se at der 
har været en procents vækst i alle aldersgrupper, undtaget 25-59 årig, og dermed 
en mindre ændring i vores demografik.  

Figur 4: CFR 2018
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Data om DHPU: Kønsopdeling

Nedenfor viser de kønsopdelingen for nye medlemmer rekrutteret til DHPU i 2018 (v.) 
og 2019 (h.). Procentvis er der en stigning i antal kvinder rekrutteret til sporten i 2019 
i forhold til 2019.  Ud af de 19 nye medlemmer fra 2018 som stoppede i 2019 var kun 
én en kvinder. 
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Figur 7 & 8: DHPU
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I 2017 var 15% af unionen kvinder og 85% mænd. I 2018 var det ændret til 
12% kvinder og 88% mænd.  
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Data om DHPU: Uddannelse

Et af det vigtigste produkter en klub har er 
tilbud om 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 ved at tiltrække nye 
medlemmer, og en klub uden progressions 
muligheder for deres medlemmer vil have 
svært ved at fastholde deres medlemmer. 

Uddannelsesaktiviteter 2017, 
2018 og 2019

Det er svært at sammenligne det 
gamle ParaPro og SafePro med det 
nyt SafePro-Delta/Para. Men hvis vi 
kigger på tallene til venstre kan vi 
alligevel se at der er en progression i 
antal deltagere til de højere trin og 
tillægsbeviser. Det indikerer voksende 
muligheder for pilot progression i 
klubberne. 

Figur 9, antal kursusdeltagere  2017

Figur 10, antal kursusdeltagere 2018
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Data om DHPU: Uddannelse

I 2018 var der 45 kurser med 200 kursusdeltagere. I 2019 er antallet af kurser 
vokset til 63 med 274 kursusdeltagere. Hvis vi kigger på udvikling siden 2017 da 
vi startede registrering af uddannelsesaktiviteter har der været en jævn vækst i 
antal kurser og det tyder på at klubbernes uddannelses- og træningstilbud når 
ud til flere og flere medlemmer. 

Tabel 7, DHPU 2018

Uddannelsesaktiviteter 2018 vs. 2019
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I 2019 er trenden for mere fokus på videretræning og tillægsbeviser fortsat. 
Resultaterne viser et fortsat fokus på flere uddannelsesprodukter målrettet 
eksisterende piloter. På sigt bør vi se en forbedring i fastholdelse af eksisterende piloter.
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Data om DHPU: Uddannelse

Hovedparten af uddannelsesaktiviteter i DHPU i 2018 og 2019 blev 
afholdt i klubberne med flere end 40 medlemmer (de 7 største klubber 
i DHPU). Dvs. 50 ud af 63 kurser med 256 ud af 2019’s 274 
kursusdeltagere findes i disse klubber. Mønstret tyder på en 
sammenhæng mellem en klubs størrelse og klubbens produkt.

Tabel 10, DHPU 2018

Uddannelsesaktiviteter 2018 vs. 2019
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

Tabel 11, DHPU 2019

Elever per kursus 2019

Klub Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 4/5A 5B 5C 5D PPG/PHG TD OT SF BF SIV

Airwave 16 16 4 5 29 8 12

Albatros HG 1
Albatrosserne 
PG 6

MDK 6 2

OP 87 3 2 2 3 1 1

Parafun 11 5 2 1 5

PG Fyn 5 10

PG Klubben 11 11 16 15 6

PG Nord 5 11 4

PG Tølløse 1

Valhalla 77 5 2 7 3 2

Vingesus 2 1 7 3 2 3

VVBF 1

XC Sjælland
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Farverne viser konvertering mellem det gammelt SP/PP system og det nyt SP-
Delta/Para system 



Data om DHPU: Uddannelse I 2019 afholdt DHPU både 
instruktøruddannelse og 
Seniorinstruktøruddannelse. Dermed 
har alle eksisterende instruktører nu 
været opkvalificeret gennem DHPU’s 
instruktøruddannelse.  

Instruktøruddannelse 2019: 
22 deltagere
Seniorinstruktøruddannelse 2019: 
13 deltagere

2019 var det sidste år hvor det ikke har været nødvendigt at indberette trænings-
/kursusplaner til DHPU for at få udstedt nye flyvebeviser. Fra den 1/1-2020 skal der 
være en trænings-/kursusplan: ingen kursusplan – intet bevis! 

Antal indberettet trænings/kursusplaner 2019
Trin 1 3
Trin 2 8
Trin 3 6
Trin 4 7
Trin 4a 0
Trin 5 4
Trin 5b 0
Trin 5c 0
Trin 5d 0
TD 1
OT 0
BF 0
OS 0
PPG/PHG 3
SF 0

I alt: 32

Tabel 11 viser at der er blev indberettet 32 kursusplaner, men hvis vi kigger 
på tabel 8 og 9 på side 11, kan vi se at der afholdes kurser i klubberne hvor 
der ikke er indberettet trænings-/kursusplaner. Især for beviser over trin 5, 
tillægsbeviser og certifikater, det er især relevant for de kurser som er 
startet i 2019 men fortsætter i 2020. Disse træningsforløb/kurser skal, på 
trods af at de startede i 2019, skal have en Trænings/kursusplan. 

Tabel 13, DHPU pr. den 1.12.2019

Tabel 12, DHPU 2019

Trænings- og kursusplaner er 
den måde DHPU tilser 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 er overens med DHPU’s 
driftshåndbog. Derfor er der 
krav om at alle klubber 
indberetter kursus- og 
træningsplaner for de kurser de 
afholder. 
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Hvis du er usikker på om der er indberettet en trænings-
/kursusplan til et kursus eller træningsforløb du deltager i, kan 
du spørge den kursusansvarlige instruktør. 



Status på DHPU: KBI

Om KBI

DHPU’s Klub-bæredygtighedsindeks (KBI) er et organisationsudviklingsværktøj baseret 
på en Capability Maturity Model (CMM), og har til formål at skabe et datagrundlag for 
klubbens beslutningsprocesser og udvikling. KBI 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 KBI rapport som er unik for den deltagende klub, hvorimod denne 
rapport er en opsummering af analysen af alle klubber og dermed DHPU. 

Denne overordnede rapport er baseret på en undersøgelse (sendt ud til klubbens 
bestyrelsesmedlemmer), samt yderligere data fra PiA systemet og historiske 
medlemsdata fra det Central Foreningsregister (CFR). DHPU mener, at det altid er 
klubbens ledelse som er dem der bedst forstår klubbens medlemmer, behov og 
potentialer, ikke desto mindre kan en forståelse for DHPU og denne KBI rapport 
inspirere klubberne til at reflektere over DHPU i forbindelse med deres egen 
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, 
som består af klubberne.

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 
medlemmer. 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

11 ud af 14 klubber har svaret på DHPU’s KBI undersøgelse og deres placering er 
repræsenteret i figur 12. Hovedparten af klubberne ligger i udviklingsfasen hvilket 
betyder at klubberne er begyndt at ændre deres organisation for at forbedre deres 
gennemslagskraft ift. deres formål. Det kan ses i tallene for rekruttering og 
fastholdelse og klubbernes uddannelsesaktiviteter.

Sammenlignet med 2018 har der været en udvikling i klubbens 
organisation i 2019. I dag er der ingen røde klubber hvilket betyder at 
klubberne er på vej mod en mere robust organisation. Nogle klubber 
har opnået højere gennemslagskraft og er rykket op, mens andre er 
rykket ned og bør genbesøge deres formål og organisatoriske struktur.  

En klubs KBI Placering
KBI har 5 trin og jo højere trin des mere gennemslagskraft har en klub ift. deres formål. 
Den lavere en placering der sværere en klub vil have det for at kunne varetage deres 
opgaver og opnå deres formål. Det er vigtigt at forstå at klubberne har forskellige formål 
og derfor er en placering baseret på formålet specifikke til den klub. 

Udfordret
Pioner

Udvikling

Moden
Nytænkning

Tid

Gennemslagskraft ift. klubbens formål

Figur 12. (inspr.CISU, 2013:13) 
Antal klubber 2019: 3(0) 2(3) 6(7) 0(1) 0(0)
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Status på DHPU: KBI

Vækst
61%

Ikke vækst
39%

Vækst (2017 tal)

KBI’s yderligere parametre

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 nødvendigt 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 2019 før 
DIF’s medlemstal er offentliggjort primo 2020. Men ud fra 
2017’ og 2018’ tal kan vi se at der er en forbedring i væksten 
hos klubberne hvor 71% af klubberne har oplevet 
medlemsvækst i 2018. DHPU forventer en forbedring i 2019.

Figur 14. DIF tal 2017 

Vækst
71%

Ikke vækst
29%

Vækst (2018 tal)
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Figur 15. DIF tal 2018 



Ja 13
72%

Nej
5

28%

Uddannelse 2018

Status på DHPU: KBI

Folkeoplysende klubber 2018 

Ja Nej

KBI’s yderligere parametre

I 2019 har alle klubber haft et uddannelsestilbud til deres medlemmer. Det er en 
markant forbedring ift. 2018.  

Figur 16. DHPU 2018 

I 2019 var 64% af DHPU’s klubber folkeoplysende. På trods af forbedring i forhold til 
2018, er der stadigvæk 36% af DHPU’s klubber som ikke kan modtage offentlig støtte 
fra kommuner hvor klubkontingent i disse klubber skal dække alle omkostninger 
forbundet med uddannelse, klubbens udstyr, drift, og frivillige. 

Det er vigtigt at en klub har har et uddannelsesprodukt. Hvis en klub 
ikke har uddannelse, kan det have alvorlig konsekvenser for klubben 
og klubbens stammedlemmer som kan i det sidste end ikke få 
fornyet deres flyvebevis. Derfor er uddannelse en kerne produkt for 
alle klubber med stammedlemmer under DHPU og en klub uden 
uddannelse har en livstid på omkring 3 år. 

Figur 18. DHPU 2018 

Ja
64%

Nej
36%

Folkeoplysende klubber 2019 

Figur 17. DHPU 2019 

Ja; 14; 100%

Nej; 0; 0%
Uddannelse 2019
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Figur 19. DHPU 2019 



2019

DHPU er som organisation nu på vej ud af en større forandringsproces, hvor 
organisationen har bevæget sig væk fra kendte referencepunkter som det tidligere 
parapro system, forståelse af chefinstruktørens rolle og teoriprøver. Transitionen til det ny 
system har medført en periode med reducerede kompetencer mens klubber, 
administration og medlemmer lærer det ny system at kende. Processen er ikke helt færdig 
endnu og skal konsolideres i 2020 og 2021. 

Zone for reduceret 
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
• Seniorinstruktørerrollen
• Skoling på tværs af klubber
• 5 teoriprøver 
• Fornyelseskrav
• Tilsyn
• Kursusplaner
• Flyvebeviser med 

gyldighedsdato
• GDPR 

DHPU primo 2019Figur 18. DHPU’s forandring DHPU ultimo 2019
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I november afholdt DHPU klublederkongressen 2019 og budgetmødet 2019, hvor 
hovedparten af DHPU’s klubber var repræsenteret. Her fik klubberne et indblik i 
DHPU’s nuværende arbejde og ressourcer. Klubberne fik lov til at give input til, 
hvordan DHPU kan arbejde anderledes i den kommende strategiperiode 2021-
2024. Klubberne kom med mange gode forslag til, hvordan DHPU kan forbedres, 
herunder blev kommunikation, frivilligheden, adgang for nye medlemmer og 
digitalisering udpeget som fokusområder.

Strategi 2021-2024

Det næste skridt i processen er, at DHPU’s bestyrelse vil begynde at 
definere strategisporerne ud fra de input vi fik under 
klublederkongressen. Når sporene er på plads, vil klubberne blive 
inviteret til den næste strategiworkshop, hvor målsætninger, 
forventninger og handlinger videredefineres
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I modsætning til sidste strategiperiode vil DHPU gerne lave strategiprocessen om, 
således at det ikke er kun er de 5 bestyrelsesmedlemmer, der sidder og udarbejder 
strategien for hele unionen. Dermed er den overordnede målsætning for den næste 
strategiperiode, at strategien bliver en fælles strategi, hvor alle klubber får lige mulighed 
for at være med til at bidrage til strategiens indhold og målsætninger. På denne måde 
bør den færdige strategi matche klubbernes behov og ønsker.

Strategi 2021-2024


