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Overordnet resultat:

DHPUs bestyrelse vil arbejde for at mindske afstanden mellem 
DHPU og klubberne, ved at skabe gennemsigtighed og en 

fællesforståelse for unionen og unionens formål.
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DHPUs Strategitidslinje:

DHPUs Mission og Vision

DHPUs Mission/Formål

Unionens formål er at fremme hanggliding og paragliding i 
Danmark ved blandt andet gennem uddannelse og kontrol med 
flyvning og materiel at virke for flyvesikkerheden. Herunder at 
afholde mesterskaber, udgive oplysende publikationer og 
varetage de tilsluttede klubbers interesser.

DHPUs vision 

Et Danmark hvor der er optimale muligheder for sikker dyrkning 
af alle former for hanggliding og paragliding, gennem fælleskab, 
frivillighed og godt airmanship.

• 2015 – medlemsundersøgelse 
• 2015-2016 – analyse af undersøgelsen og udarbejdelse af rapporten: 

fastholdelse og rekruttering i DHPU
• Primo 2016 – DHPU lavede en strategiweekend for at forstå unionens 

organisationsudvikling
• Medio 2016 – DHPU udarbejdede SUMO analyse og startede 

strategisamarbejde med DIF
• Ultimo 2016 – DHPU udarbejdede 3 strategiske spor 
• Primo 2017 – DHPU lavede målsætning for strategispor og budgettet
• Medio 2017 – DHPU indstillede strategi til DIF
• Ultimo 2017 – DIF godkender strategi
• 1.1.2018 – trådt DHPUs strategi i kraft
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DHPUs Strategiområder 2018-2021:

Spor 1: Rekruttering og fastholdelse

Målsætning:

1. Vi vil rekruttere 21% flere medlemmer. 

2. DHPU vil fastholde 70% af alle nye medlemmer der påbegynder 

et kursusforløb i perioden 2018-2021. 

3. Vi vil uddanne og opkvalificere alle af vores eksisterende aktive 

instruktører, samt uddanne flere nye instruktør.

Spor 2: Klub og organisation

Målsætning:

Vi vil etablere et 5 trins klubbæredygtighedsindekset (KBI), og 

gerne have at mindst 75% af deltagende klubber opnår trin 3 eller 

højere.

Spor 3: Faciliteter og natur

Målsætning:

1. I samarbejde med DIF vil vi udarbejde grundlag for at indgå 

mindst 2 aftaler med kommuner om faciliteter, gennem besøg, 

dialog og eventuelt samarbejdsaktiviteter. Herigennem vil vi 

arbejde på samarbejde med andre relevante organisationer (f.eks. 

DOF). 

2. Vi vil gennemføre mindst to fælles projekter omkring faciliteter 

med andre luftsportsforbund (f.eks. DFU og DSvU). 



DHPUs Organisationsplan

DHPUs Repræsentantskab

DHPUs højeste myndighed. Repræsentantskab består af repræsentanter fra DHPU 

klubber. (side 18 DHPUs Driftshåndbog)

DHPUs Bestyrelse

Vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, og styrer DHPU mellem disse. 

(side 18 DHPUs Driftshåndbog)

DHPUs Personale og Administration

Sekretær og Regnskab:

- At stå for unionens regnskab, samt bistå bestyrelsen i økonomiske beslutninger.

- Generel sekretariats-arbejde.

(side 18 DHPUs DHPUs Driftshåndbog, udgave G)

Udviklingskonsulent:

- skal sikre opfyldelse af DHPU’s udviklings- og breddemål, samt udviklingspolitik i forhold til DIF-mål.

-Udviklingskonsulentens overordnede opgaver er at understøtte unionens strategiske arbejde 

indenfor de strategiske områder der er aftalt mellem DIF og unionen. 

DHPUs Flyvechef

Flyvechefen er instruktørernes øverste chef, og har følgende ansvarsområder, og skal sørge for, 

gennem auditørudvalget (auditørkorpset), at følgende opgaver bliver udført:

- Tilse at instruktørgruppen lever op til DHPU’s uddannelsesnormer, som her i beskrevet.

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

- Tilse at udstedelse af certifikater og rating kort sker i overensstemmelse med gældende regler.

- Udgive anbefalinger for anvendelse af materiel.

- Kontrollere at alle piloter, og klubudstyr (der anvendes til elevskoling) er forsikrede med lovpligtig 

ansvarsforsikring.

- Opdatere og vedligeholde ”Flyvesteder” på hjemmesiden.

(side 18 DHPUs Driftshåndbog, Udgave G)
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DHPUs Organisationsplan

DHPUs Uddannelseschef

Uddannelseschefen har følgende ansvarsområde, og skal sørge for, gennem uddannelsesudvalget, at 

følgende opgaver bliver udført:

- Fremstilling og revidering af SAFE- og PARAPRO.

- Ajourføring af teoriprøver.

- Tilrettelæggelse og afholdelse af instruktør 1 og 2 kurser.

- Afvikling af teoretiske og praktiske sikkerhedskurser.

- Sikre at kurser og prøver bliver rettet til, så de indsamlede erfaringer fra havarirapporter og 

sikkerhedsudgivelser kommer piloterne til gode.

(side 18 DHPUs Driftshåndbog, udgave G)

DHPUs Sikkerhedschef

Sikkerhedschefen har ansvar for sikkerhedsaktiviteterne, herunder Havarikommissionen og 

Sikkerhedsudvalget, og skal sikre at følgende opgaver bliver varetaget:

- alle hændelser og havarier bliver rapporteret

- hændelsesrapporter udfærdiges på baggrund af aktuelle rapporter og publiceres, når det skønnes 

at kunne indgå i det præventive flyvesikkerhedsprogram

- en årsrapport med en oversigt over årets hændelser og havarier publiceres

- øvrige artikler og informationer af flyvesikkerhedsmæssig betydning publiceres løbende.

Formidlingen til medlemmerne af ovenstående foregår primært via DHPUs hjemmeside og gennem 

klubbernes FLYSIK-koordinatorer, mens andre medier (facebook, e-mail m.m.) inddrages efter behov.

(side 18-19 DHPUs Driftshåndbog, udgave G)

DHPUs Materielchef

Materielchefen har følgende ansvarsområde, og skal sørge for, gennem tekniskudvalget, at følgende 

opgaver bliver udført:

- valle optrækssystemer er introduceret til Danmark bliver godkendt.

- Uddannelse af materielkyndige personer, som kan foretage kalibrering af højdemåler i henhold til 

DHPUs testprocedure.

(side 200 DHPUs Driftshåndbog, Udgave G)

Auditørudvalg (Auditørkorpset)
Flyverchefen er instruktørernes øverste chef, og har følgende ansvarsområder, og skal sørge for, 

gennem auditørudvalget (auditørkorpset), at følgende opgaver bliver udført:

- Tilse at instruktørgruppen lever op til DHPU’s uddannelsesnormer, som her i beskrevet.

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

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

- Udgive anbefalinger for anvendelse af materiel. 

- Kontrollere at alle piloter, og klubdrager (der anvendes til elevskoling) er forsikrede med lovpligtig 

ansvarsforsikring. - Opdatere og vedligeholde ”Flyvesteder” på hjemmesiden.

(beskrivelse for Flyvechef side 18 Driftshåndbog, udgave G) – Flyvechefen udarbejde retningslinjer 

for udvalgets arbejde

DHPUs Udvalg
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DHPUs Organisationsplan

Sikkerhedsudvalg
Hensigten med DHPUs sikkerhedsarbejde er at forebygge uønskede hændelser med fare for skade på 
pilot, udstyr eller tredje person, under udøvelse af flyvning med dragefly eller glideskærm.
Sikkerhedsudvalget under DHPUs bestyrelse har ansvaret for dette.
Undersøgelseskommissionen oprettes af Sikkerhedsudvalget under DHPU.
Retningslinjer for sikkerhedsudvalg findes i del 500 af DHPUs Driftshåndbogen, udgave G. 

Diverse udvalg

Konkurrence- og Eliteudvalg:

Formålet fastsættes af DHPU’s bestyrelse ved konstitueringen efterfølgende 
repræsentantskabsmødet. Formålet skal følge det af bestyrelsen fastlagt strategiske spor
(side 4  DHPUs vedtægter)

PR Udvalg
Udarbejde pressemeddelelser til DHPU faste arrangementer (DM’er, Venø-lejr, skolingslejrer). Alle 
udtalelser fra PR-udvalget skal sendes skriftligt til bestyrelse/administration til orientering og 
godkendelse før offentliggørelse.
Aftaler med tv / presse om “besøg” laves i samarbejde med det enkelte arrangements styregruppe.
Ved andre arrangementer udarbejdes PR materiale efter aftale og i samarbejde med projekt-/ 
styregruppen for det enkelte arrangement. PR-udvalget yder vejledning og hjælp efter nærmere 
aftale.
PR-udvalget skal sørge for vedligehold og løbende opdatering af unionens hjemmeside.
PR-udvalget udarbejder en årskalender, som løbende opdateres, med unionens og alle klubbers 
arrangementer sæsonen igennem. Kalenderen skal trykkes i Dragesport, hjemmesiden og 
nyhedsbreve samt ophænges på centret.
PR-udvalget skal vejlede og hjælpe klubber med PR-arbejde efter anmodning fra klubben.
Udvalget opfordres i øvrigt til at være kreative og komme med nye ideer.
Udvalget udformer hvert år senest pr. 1. november en evaluering af året og et forslag til budget for 
det kommende år.
(Side 19, DHPUs Driftshåndbog, Udgave G)

Uddannelsesudvalg

Uddannelseschefen har følgende ansvarsområde, og skal sørge for, gennem uddannelsesudvalget, at 
følgende opgaver bliver udført:
- Fremstilling og revidering af SAFE- og PARAPRO.
- Ajourføring af teoriprøver.
- Tilrettelæggelse og afholdelse af instruktør 1 og 2 kurser.
- Afvikling af teoretiske og praktiske sikkerhedskurser.
- Sikre at kurser og prøver bliver rettet til, så de indsamlede erfaringer fra havarirapporter og 

sikkerhedsudgivelser kommer piloterne til gode.
(side 18, DHPUs Driftshåndbog, Udgave G) – Uddannelseschef udarbejder retningslinjer for 
uddannelsesudvalgs arbejde.
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DHPUs Organisationsplan
Diverse udvalg

Konkurrence- og Eliteudvalg:

Formålet fastsættes af DHPU’s bestyrelse ved konstitueringen efterfølgende 
repræsentantskabsmødet. Formålet skal følge det af bestyrelsen fastlagt strategiske spor
(side 4  DHPUs vedtægter)

PR Udvalg:

Udarbejde pressemeddelelser til DHPU faste arrangementer (DM’er, Venø-lejr, skolingslejrer). Alle 
udtalelser fra PR-udvalget skal sendes skriftligt til bestyrelse/administration til orientering og 
godkendelse før offentliggørelse.
Aftaler med tv / presse om “besøg” laves i samarbejde med det enkelte arrangements styregruppe.
Ved andre arrangementer udarbejdes PR materiale efter aftale og i samarbejde med projekt-/ 
styregruppen for det enkelte arrangement. PR-udvalget yder vejledning og hjælp efter nærmere 
aftale.
PR-udvalget skal sørge for vedligehold og løbende opdatering af unionens hjemmeside.
PR-udvalget udarbejder en årskalender, som løbende opdateres, med unionens og alle klubbers 
arrangementer sæsonen igennem. Kalenderen skal trykkes i Dragesport, hjemmesiden og 
nyhedsbreve samt ophænges på centret.
PR-udvalget skal vejlede og hjælpe klubber med PR-arbejde efter anmodning fra klubben.
Udvalget opfordres i øvrigt til at være kreative og komme med nye ideer.
(Side 19, DHPUs Driftshåndbog, Udgave G)

Teknisk Udvalg:

Godkendelsesorgan: DHPU vil om fornødent nedsætte et teknisk udvalg 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 det må benyttes.
(side 35, Driftshåndbog udgave G)
Amatør og Ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalgets opgaver er:

At afgøre sager vedrørende amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af 
reglementer og lignende eller usømmelig adfærd. Dog kan sager, der alene angår konkurrence- og 
turneringsreglementer eller lignende afvises af udvalget.

Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk 
Hanggliding og Paragliding Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, 
og når udvalget mener at kunne påtage sig opgaven.

(side 3 af DHPUs vedtægter)
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DHPUs Organisationsplan
Undersøgelseskommissionen

Formålet med undersøgelseskommissionen er at klarlægge hændelsesforløb og eventuelt andre 
påvirkende omstændigheder til en givet hændelse. Dette både for at styrke vort arbejde for øget 
sikkerhed, og for at give publikum og myndigheder et rigtigt billede af situationen. Der er derfor et 
vigtigt middel til øget sikkerhed og anseelse for sporten.

Undersøgelseskommissionen oprettes af Sikkerhedsudvalget under DHPU, for hændelser af følgende 
art:
- Dødsulykker.
- Alvorlige ulykker.
- Ved hændelser hvor der er mistanke om grove udstyrsfejl.
- Ved hændelser hvor der er mistanke om grove brud på reglementet, i henhold til håndbogen.
- Ved hændelser hvor der er mistanke om overtrædelse af DHPU’s og TBBST’s love og regler.
- Efter opfordring fra politi. National myndighed (TBBST).
- Efter opfordring fra forsikringsselskab eller andre involverede.
- Ved hændelser hvor almene hensyn eller sportens ansigt udadtil kræver dette.
Kommissionen bør oprettes og starte arbejdet umiddelbart efter hændelsen.

Retningslinjerne for undersøgelseskommissionen findes som en tillæg til del 500 af DHPUs
Driftshåndbog, Udgave G. 

9



DHPUs Ansvarlighedsdiagram

DHPUs Bestyrelse

DHPUs klubber

Medlemmer

DHPUs Chefer

DHPUs Udvalg

DHPUs Amatør-
og ordensudvalg 

DHPUs personale
og admin.

OperativSportslige

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

DHPUs Repræsentantskab
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DHPUs ansvarlighedsstrutkur

Niveau 1 – Repræsentantskab bestå af repræsentanter fra klubberne og har ansvar for valg af DHPUs
bestyrelse og at give dem deres mandat. Bestyrelsen kan holde repræsentantskab til ansvar gennem 
forslag til repræsentantskabsmødet og evt. indkaldelse til en ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Amatør og ordensudvalg er valgt ind af repræsentantskabet og selvstændig håndtere stridligheder og 
klager tværs af alle niveauer i hele unionen. 

Niveau 2 – Bestyrelsen har ansvar for unionens politiskarbejde og mandatet givet af DHPUs
repræsentantskab. DHPUs chefer har ansvar for DHPUs operative organisation og at unionens 
aktiviteter er overens med kravene defineret af TBBST i BL 9-5 og DHPUS driftshåndbog. Både 
bestyrelsen og chefer holdes til ansvar gennem valg under repræsentantskabsmøde, chefer holdes til 
ansvar af bestyrelsen gennem instrukser til bestemmelser for skoling og uddannelse. Personale og 
administration er ansat i DHPU af DHPUs bestyrelse. 

Niveau 3 – DHPUS klubber har ansvar for deltagelse i repræsentantskabsmødet jf. del B. af DHPUs
vedtægter, samt arrangerer og indberetter klubbens uddannelsesaktiviteter til DHPU. Klubberne 
gennem deres chefinstruktør er ansvarlig for fornyelse af medlemmernes flyvebeviser. Klubberne 
holdes til ansvar:
• af medlemmer gennem klubbens generalforsamling
• af repræsentantskab og bestyrelsen gennem auditørudvalg og undersøgelseskommissionen

Niveau 4 – Medlemmer har ansvar for at overholde DHPUs bestemmelser, samt betaler kontingentet 
til deres klub og DHPU. Medlemmer kan holdes til ansvar:
• af deres klub gennem fornyelse af flyvebeviser
• af deres klub gennem udelukkelse (middeltidligt eller permanent) som besluttes på klubbens 

generalforsamling  
• af repræsentantskabet og bestyrelsen gennem auditørudvalg og undersøgelseskommissionen

Godkende DHPU
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Klubbernes produkt: Alle klubber har bruge for skoling og nye 
medlemmer fordi….

• En klubs chefinstruktør skal forny alle klubmedlemmers flyvebeviser hvert år.
• Klasse 1 instruktør skal arrangere uddannelse for klubbens nye medlemmer og 

eksisterende piloter (så de kan opnå trin 5)
• Alle instruktører skal være aktive i skoling for at kunne forny deres eget 

instruktørbevis
• Derfor klubbens uddannelse med til at sikre at klubben har en chefinstruktør der 

kan forny medlemmers flyvebeviser = ingen chefinstruktør, ingen flyvning – ingen 
flyvning, ingen klub!

Uddannelse
(rekruttering)

Flyvning
(fastholdelse)

Instruktører og 
Fornyelse

Uddannelse af nye medlemmer er nødvendigt for 
en klubs fremtidige:
• Bestyrelsesmedlemmer
• Udvalgsmedlemmer
• Instruktører
• Chefinstruktør

Samt at klubbernes nuværende instruktører skal 
underviser for at kunne  få deres instruktørbeviser 
fornyet.

Hvis en klub mister en eller flere af disse 
elementer i deres produkt, er de 
udfordret og kan regne med en kort 
livstid. 

Medlemmer skal fastholdes og opnå en 
trin (trin 5) således at de kan erstatte 
klubbernes kursusansvarlige 
instruktører og chefinstruktører.
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Positivt resultat
En klub med et positivt væksttal, vil har flere hænder til at løfte 
klubbens opgaver og kan iværksætte flere tiltag for klubben. En 
positivt vækst tal er indikator at klubben har en attraktiv produkt 
(se side 11)
F.eks. 14 (nye) - 10 (mistet) = 4
Klubben er i vækst og dermed kan arbejde på at forbedre deres 
produkt(er), således at de har mere gennemslagkraft ift. deres 
formål. 12

V = n – m 

V = Klubbens væksttal
n = Antal nye medlemmer 
m = Antal mistet medlemmer

Klubbens Væksttal 

Negativt resultat
En klub med et negativt tal vil har mistet flere medlemmer 
end de har rekrutteret og skal reager før de har ikke 
tilstrækkelige medlemmer til at kan løfte deres opgaver (se 
side 11)
F.eks. 4 (nye) -10 (mistet) = -6
En klub med 25 medlemmer kunne regne med at de vil ikke 
eksistere om 3-4 år hvis de fortsætter med et væksttal på -6.

Neutralt resultat
En klub med et væksttal på 0, vil fortsætte i deres nuværende 
situation som kan være god eller dårligt alt afhængig af klubbens 
specifikke situation.  

F.eks. 14 (nye) -14 (mistet) = 0
I en klub med 100 medlemmer er der ikke den stor bekymring,  
men i en klub med 16 medlemmer vil det være en alvorlige 
situation.

Væksttal målers årligt og er en del af en klubs KBI
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KBI Initiativ
DHPU vil gerne udvikle de bedste servicer og produkter for klubberne, men for at kunne gøre det 
mangler DHPU data.  Derfor udsender DHPU en KBI undersøgelse til klubbernes 
bestyrelsesmedlemmer (hvert år), for at skabe et overblik af organisationen. Med data er DHPU 
også bedre stillet når vi skal præsentere vores sag overfor DIF og andre relevante organisationer.

Formålet med DHPUs klub-bæredygtighedsindeks (KBI)

DHPU vil gennem KBI, gerne inspirere flere klubber til at starte strategiske og strukturerede forløb, der 
kan være med til at udvikle deres organisation. 

Om KBI

KBI begynder med en rapport og et klubbesøg (af DHPUs udviklingskonsulent) og bør forstås som en 
del af afklaringsprocessen i et større organisationsudviklingsforløb. 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 forstå 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 
eksternt ændringer i omverden. Det er også en indledende invitation til yderligere samarbejde med 
DHPU.

Hvordan kan klubben anvende KBI? 

Ud fra rapporten og klubbesøget, kan klubben begynde at identificere og forstå hvilken 
organisationsudviklingsfase den befinder sig i, hvor deres udviklingsfokus bør lægges, hvilke ressourcer 
de har til rådlighed til udvikling (i kontrast til drift), og hvad deres primære motivation er for at lave en 
organisationsudviklingsproces. Fra det kan klubben, alene eller i samarbejde med DHPU, vælge den 
tilgang til deres organisationsudvikling og hvad der skal være i fokus for 
organisationsudviklingsprocessen. Dermed kan en klubben begynde at strukturere et forløb og vælge 
de værktøjer som er mest relevante for deres vision. 

KBI som en del af DHPUs samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

KBI er en del af DHPUs strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og indgået i ”Strategispor 2-
Klub og Organisation”. DHPUs målsætning er at 50% af de deltagende klubber opnår en KBI på trin 3 
(udviklingsfase) eller højere i 2021. DHPU har valgt ikke at basere KBI på en score på klubbens 
medlemstal, men i stedet at lave et brugbart værktøj der kan hjælpe klubberne med at forbedre deres 
organisation og produkt gennem organisationsudviklingsmetoder og værktøjer. 

Medlemstal afspejler klubbens produkt

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. DHPU 
mener at 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. 

DHPU håber at klubberne tager godt imod KBI tilbuddet og bliver inspireret til at påbegynde et 
strategisk og struktureret organisationsudviklingsforløb.
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KBI Initiativ
Overblik af DHPUs tilbud til klubberne (DHPUs Produkter):
• KBI og KBI-aftalen (hvad DHPU bidrager med og hvad klubben bidrager 

med)

• Klubbesøg og sparring

• E-læringskurser og support

• PiA system

• Instruktøruddannelser: Klasse 2 og 1, samt seminar

• Opkrævning af klubkontingent, skolingsgebyr gennem PiA

• Materiale – teoribogen, kompendium til klasse 1, osv.

• Elektroniske teoriprøver

• Chefgruppen – operationel know how

• Flyvebeviser

• DHPU specifikke kurser til kasserer og bestyrelsesmedlemmer  

• Forsikringer (lovpligtig, DIF/DGIs fællesforsikring og instruktøransvar) 

• Mulighed for indflydelse gennem samarbejde og projekter

• Politisk arbejde på fælles interesse emner f.eks. lobbyisme, medlemskab 

af Friluftsrådet, KDA, EHPU, og Natur og Miljøforum i DIF og mange 

andre fora.


