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Om denne rapport 
Denne rapport er skrevet for at hjælpe DHPU med organisationsudvikling særligt i forhold til 

rekruttering og fastholdelse. Organisationsudvikling er processer, der har som mål at udvikle 

og optimere organisation ved at: 

 Analysere potentialer og udfordringer i forhold til interne forhold og den kontekst 
organisationen befinder sig i. 
 

 Gribe strategisk og systematisk ind i organisationen på baggrund af ny viden og 
erkendelse af disse forhold.  
 

Derfor er rapporten skrevet i tre dele:  

1. Afklaring af hvorvidt og hvorfor, DHPU har motivation for en 
organisationsudviklingsproces. 
 

2. Analyse af potentialer og udfordringer i DHPUs rekrutterings og 
fastholdelsesprocesser. 

 
 

3. Refleksion der fokuserer på udvikling og optimering af DHPUs (og beslutning) 
organisation i forhold til rekruttering og fastholdelsesprocesser.  

 

NB: Denne rapport er ment som et værktøj og dækker derfor kun to og en halv ud af de fire 

faser indenfor organisationsudvikling. Organisationsudviklingsforløbet har de følgende fire 

faser: 1) afklarings fase – hvorvidt og hvorfor der er motivation for en 

organisationsudviklingsproces. 2) Analyse fase - der skabes et mere detaljeret billede af 

organisationen, og hvor den gerne vil udvikle sig hen. 3) Refleksion og beslutnings fase – det 

handler om at afgrænse den kommende proces – altså definere hvad det præcist er 

organisationen vil arbejde videre med ud fra analysen. 4) Den sidste fase er handlings fase – i 

denne fase lægges en plan for organisationsudviklingsprocesser og de ændringer, der skal 

gennemføres.  
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Afklaring 

Introduktion:  
 

DIFs medlemstal (figur 1) viser, at DHPU oplevede negativ vækst i næsten alle klubber i 2015 

(20 ud af 25 klubber). Dette resultat var forventet da næsten alle klubber har haft elevstop i 

2015. I de seneste år har DHPU haft svært med at få gang i real vækst - det vil sige at 

rekruttere flere aktive medlemmer ude fra sporten for at erstatter den naturlige omsætning af 

medlemmer der allerede er i sporten, samt at få flere nye medlemmer i sporten. Men hvorfor? 

Denne rapport vil sætte fokus på vækst ved at kigge på rekrutterings- og 

fastholdelsesprocesser i DHPU. 

 

Figur 1: Medlemstal DHPU 2014/2015. kilde: DIFs Medlemstal for 2015 fra CFR. 

Har DHPU behov for vækst?  

 

Ja, uden vækst bliver fremtiden for hang- og paragliding i Danmark meget begrænset. DHPU er 

allerede underbemandet i dag i forhold til de store og mangfoldige opgaver unionen har, både 

vedr. samarbejde med Trafik-og Byggestyrelsen, idrættens generelle udvikling i Danmark, og 

de forpligtelser DHPU har overfor klubberne. Hvis DHPU ikke kan matche opgaverne med 

arbejdskraft fra klubberne, risikerer organisationen ikke længere at kunne varetage 
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medlemmernes fællesinteresser. Her taler jeg om den stigende konkurrence om faciliteter 

(adgang til skrænter og luftrum), de trusler der er i samfundet (klager over støj og 

overvågning), samt sportens og unionens egen udvikling (for eksempel: klasse-P og 

konkurrencedeltagelse). Nøglen for at kunne løfte opgaverne er DHPUs samarbejde med 

klubberne, fordi DHPU er en organisation der er dannet af klubberne til at varetage klubbernes 

(og derunder deres medlemmers) fællesinteresser.  Derfor er unionen afhængig af arbejdskraft 

fra klubberne og unionen er kun så stærk som klubberne gør den. 

Samarbejde mellem DHPU og klubberne, er der en udfordring her? 

 

For flere år siden (før og op til 2008) har DHPU sat flere projekter i gang for at booste sportens 

profil i Danmark (for eksempel: Sandman, Beach Acro og X-Dunes), og disse events eksisterer 

desværre ikke i dag pga. manglende opbakning fra DHPUs klubber. Denne problematik er 

uændret, og i dag er det stadigvæk svært for DHPU at få folk til at stille op til udvalg, til 

bestyrelsen, og til at hjælpe med unionens aktiviteter – og det rejser et vigtigt spørgsmål:  

Hvorfor er det svært at få medlemmerne til at støtte op om deres sport? 

 

Svaret kan findes i klubbernes egen kapacitet til at løfte deres interne opgaver. Den manglende 

kapacitet i klubberne understøttes af det stigende antal ansøgninger til DHPUs udviklingspulje, 

hvor klubberne ansøger DHPU om at hjælpe dem med at løfte deres egne opgaver (for 

eksempel: husleje, indkøb af udstyr til skoling, osv.). Det kommer derfor ikke som en 

overraskelse at DHPUs medlemsundersøgelse har vist at medlemmerne selv er opmærksomme 

på den manglende kapacitet i klubberne:  

 

Figur 2: Hvad piloterne mener om antal medlemmer og deres klubs kapacitet, kilde: DHPUs 2015 medlemsundersøgelse. 
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Undersøgelsen har også vist at DHPUs medlemmer mener at minimumsantallet af medlemmer 

for at en klub er velfungerende (i gennemsnit) er 49 medlemmer. Ifølge figur 1 er der kun fire 

klubber med sådan en kapacitet og ud af de fire klubber har to søgt hjælp til deres interne 

opgaver (husleje) i 2016. Sammenhængen mellem klubbernes kapacitet til at kunne løfte deres 

egne opgaver og DHPUs evne til at rekruttere klubbernes medlemmer til unionsarbejde er 

direkte forbundet med rekruttering og fastholdelse. Kort sagt, klubberne skal først have nok 

medlemmer til at kunne løfte deres egne opgaver før de har nok medlemmer i overskud til at 

deltage i unionsarbejdet. Her kan ordet ”bæredygtig” benyttes for at pege på et vigtigt 

spørgsmål: 

Hvordan kan DHPU opnå en bæredygtig rekrutterings- og fastholdelsesproces hvor klubberne 

får nok medlemmer i overskud til at de kan være med til unionsarbejde og udvikling, og 

dermed være med til at sikre sportens fremtid i Danmark?  

For at kunne svare på spørgsmålet vil denne rapport tage udgangspunktet i det der kan 

betragtes som limet der binder hele unionen sammen – nemlig flyvning, og hvordan den 

hænger sammen med rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. 
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Analyse 

Rekrutteringsprocesser i DHPU 
 

Dette afsnit handler om de rekrutteringsprocesser der er forbundet med at starte til hang- 

eller paragliding. For at kunne forstå rekruttering skal man først tage et skridt tilbage og kigge 

på hvad det er der har motiveret folk til at melde sig ind i en klub og betale flere tusinde 

kroner for skoling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Nye medlemmer, kilde: DHPUs 2015 medlemsundersøgelse. 

Det ovenstående diagram viser at der er fire hovedårsager der motiverer folk til at starte til 

sporten, og ud af de fire er ”Drømmen om at flyve” den mest fremtrædende. Man kunne også 

argumentere for at dem der allerede ”Har fløjet en anden form for flyvning” eller har ”Set folk 

flyve” også er motiveret af ”Drømmen om at flyve”. 

Drømmens funktion i motivation og adfærd 

 

Når folk siger at de drømmer om at flyve, betyder det at de har dannet sig et forestillet billede 

af fremtiden. Dette forestillede billede af fremtiden indeholder mange elementer forankret i 

deres tidligere erfaringer, idé om hvad flyvning er og ikke mindst hvordan flyvning vil give 

mening til deres liv (identitet). Ikke mindst, er dette forestillede billede af fremtiden med til at 

sætte et mål (et såkaldt drømmemål). Det er nødvendigt at forstå at et drømmemål ikke altid 
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afspejler realiteten men afspejler hvordan en person håber realiteten vil være. Det vil sige at 

dette forestillede billede af fremtiden skaber HÅB i individet, håb for hvad flyvning er og 

hvordan det kan være en del af deres liv.  

Håb er en magtfuld menneskelig følelse, der dirigerer en persons handlinger og adfærd mod 

deres ønskede fremtid (drømmemål) – en proces Pierre Bourdieu kaldte for ‘Illusio’ (1990). 

Håb er altid orienteret mod fremtiden og har direkte indflydelse på beslutninger her og nu, og 

er et konstant samspil mellem kontekst, erfaringer og en persons forestillede billede af 

fremtiden – håb skaber handlinger og handlinger skaber håb. Derfor er håb det vigtigste 

element at forstå i forhold til rekrutteringsprocesser, fordi hvert nyt medlem der kommer til en 

klub allerede har et forestillet billede af fremtiden - et mål for deres flyvning, det de håber 

flyvning er, og hvordan det vil give noget til deres liv.  

Håb er derfor tæt forbundet med motivation, og er primusmotor for alle beslutninger og 

derunder handlinger og adfærd. Håb står ikke alene, denne proces af illusio er dynamisk og er 

stærkt påvirket af personens erfaringer de får igennem de fysiske og sociale kontekster de 

befinder sig i. Det er vigtig at forstå at erfaring har en væsentlig og stor effekt på illusio-

processen, og at de erfaringer en person får i deres daglige liv er med til at omdefinere deres 

forestillede billede af fremtiden. Dvs. hver oplevelse i en klub danner et nyt forestillet billede 

af fremtiden. 

Samspillet mellem en persons forestillede billede af fremtiden og de kontekster de befinder sig 

i er vigtig i forhold til deres motivation, og kan forklare hvorfor nogle personer forsætter som 

elev og bliver høj-motiveret og hvorfor andre falder fra allerede efter deres første møde med 

en klub. Her gælder at jo længere væk klubbens produkt (fysisk og socialt) er fra en persons 

forestillede billede af fremtiden, des mere er denne person nødt til at justere deres forestillede 

billede af fremtiden i relation til deres liv for at det stadigvæk giver mening (motivation). Hvis 

det forestillede billede af fremtiden ikke længere producerer positiv mening i forhold til resten 

af deres liv, vil de miste motivationen. Klubbens produkt inkluderer selve flyvningen, her kan 

en tandem/flyvetur give en oplevelse hvor flyvning ikke er det personen har håbet (forventet)- 

dvs. at oplevelsen er langt væk fra det forestillede billede af fremtiden, og kan have en lige så 

stor en effekt på rekruttering som det sociale og fysiske miljø klubben præsenterer overfor 

personen. 

Heldigvis betyder tilknytningen af håb til realiteten (fysisk og social) at klubberne kan være 

med til at påvirke illusio processen. Men først er det nødvendigt at zoome ud og kigge på 

konteksten – det vi kalder for flyvning i DHPUs regi. 
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Hang- og paragliding i Danmark 
 

Hang- og paragliding kan som idrætsgren deles op i to: 1) organiseret idræt, hvor klubberne 

tager ansvar for medlemmernes progression og flyvningsaktiviteter, og 2) selvorganiseret 

idræt, hvor piloterne selv har ansvar for deres progression og deltagelse i flyvningsaktiviteter.  

Organiseret idræt – skoling  

 

Der typiske er at alle nye piloter oplever sporten som en organiseret idræt; de har meldt sig 

ind i en klub og er startet med deres skolingsforløb som tager omkring 1 til 2 år. Her er det 

klubben der står for udstyr, instruktør(er) og organisering af skoling. Klubbens instruktører 

sørger for træning (skoling) og at det nye medlem forstår og følger progressionskortet ifølge 

Safe-/parapro uddannelsessystemet. Her har de en række øvelser de skal træne og bevise 

evner indenfor, for at komme videre i safe/parapro systemet for at blive selvstændig pilot – 

når nye medlemmer ankommer til en klub er træning og progression planlagt for dem i 

forvejen.   

Selvorganiseret idræt – Pilot 

 

Når en pilot er nået trin 3 (typisk efter et par år i klubbens skoling - altså organiseret idræt) 

bliver de betegnet som selvstændige og befinder sig nu i selvorganiseret idræt. Her har de ikke 

længere adgang til skolingsudstyr og de fleste instruktører der har guidet dem i sporten er nu 

optaget af nye elever. Her bliver progressionen til avanceret flyvning mere diffus og sværere at 

navigere i (afhængig af hvilken klub man er medlemmer af). Figur 4 viser skiftet fra organiseret 

til selvorganiseret idræt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hang- og paragliding som en idræt.  
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Når en pilot har nået trin 3 er der typisk tre ting der sker som illustreret i figur 4: 

1. Piloten forsætter med deres egen progression, i mange tilfælde kontakter de andre 
klubber og/eller piloter for at hjælpe dem videre i deres mål for flyvning (dette punkt 
er uddybet senere i rapporten). 
 

2. Piloten forsætter med deres flyvning når klubben arrangerer flyvning. De holder sig til 
en organiseret idrætsmodel og er primært begrænset til de produkter klubben 
tilbyder. 
 

3. Piloten mister motivation og falder fra sporten. Piloten er ikke forberedt til at kunne 
være med i det danske hang- og paragliding miljø.  

 

Men hvad skete der i DHPU? 

 

 

Figur 5: Medlemmernes flyvningsvaner, kilde: DHPUs 2015 medlemsundersøgelse 

Figur 5 viser at de fleste piloter holder sig til klubbens flyvningsaktiviteter, dvs. at deres 

progression er primært begrænset af de produkter deres klub tilbyder. I mange tilfælde er 

DHPUs klubber ikke bygget op om en organiseret idrætsmodel, og derfor er der et højt antal 

medlemmer der skifter mellem klubber, eller er medlem af flere klubber for at kunne opnå 

deres mål for flyvning (dvs. at klubbernes produkt ikke matcher medlemmernes 

behov/ønsker).  

Vejret og faciliteter spiller også en vigtig rolle i hvordan klubberne kan organisere deres 

flyvning og de fleste klubber benytter SMS eller Facebook til at kommunikere 

flyvningsaktiviteter ud til deres medlemmer (hvornår og hvorhenne folk vil flyve). Det betyder 
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en ustruktureret, ad hoc organisering af flyvning der påvirker progression ved at begrænse det 

formelle progressions produkt efter man blev frigivet som en selvstændig pilot. Når piloterne 

ikke kan opnå deres mål for flyvning i deres oprindelige klub, finder de en klub der matcher 

deres progressions ønsker (mål) og skifter klub. Faktisk har over halvdelen af medlemmerne 

der svarede på DHPUs medlemsundersøgelse skiftet klub siden de startede til sporten:  

 

Figur 6: fastholdelse hos klubberne, kilde: DHPUs 2015 medlemsundersøgelse 

Dette påvirker klubbernes selvforståelse for rekruttering og fastholdelse, med flere klubber der 

rekrutterer fra hinanden, deler medlemmer med andre klubber og deler instruktører. Når vi 

taler om klubbernes bæredygtighed og deres kapacitet til at løfte deres opgaver er det ikke 

positivt at instruktører er involveret i skoling i flere klubber. Det betyder både at de har 

dobbeltopgaver der vil forlænge skolingen for elever i begge klubber, at de risikerer at blive 

hurtigere brændt af, og hvis de stopper, så vil 2 klubber mangle instruktører.  

Det høje antal af medlemmer der skifter klubber, samspillet mellem medlemmernes flyvning 

og klubbens produkt, og skiftet fra organiseret til selvorganiseret idræt, peger på et behov for 

bedre at forstå fastholdelsesprocesser i forhold til organisationsudvikling. Derfor ser det næste 

afsnit nærmere på klubbernes roller i fastholdelsesprocesserne.  
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Klubbens rolle i fastholdelsesprocesser 

Klubbernes organisatoriske struktur afspejler sportens ad hoc og selvorganiserede fortid, med 

forskellige organisatoriske strukturer, faciliteter, tilbud og metoder for skoling. Det betyder at 

alle klubber er forskellige og har forskellige produkter, men samtidigt er alle klubber ansvarlige 

for skoling – introduktion af nye medlemmer til sporten. Her har hver klub en chefinstruktør 

som er ansvarlig for skolingsforløbet i deres klub. Muligheden for at klubberne selv definerer 

hvordan deres skolingsforløb er struktureret har resulteret i flere skolingsmodeller (flere 

forskellige introduktioner til sporten): 

 Holdmodellen – Hvor elever bliver optaget på et hold én eller to gange om året og 
undervises som et hold. 

 Mentor model – Hvor elever bliver optaget løbende og er tilknyttet en instruktør. 

 Løbende model – Hvor elever bliver optaget løbende og kan få flere forskellige 
instruktører undervejs. 
 

De forskellige modeller har både deres ulemper og fordele, men i alle tilfælde bliver de brugt 

fordi klubben mener at det bedst matcher deres produkt. Men man kunne også spille djævlens 

advokat og holde klubbernes skolingsforløb op mod rekrutterings- og fastholdelsesdata 

(negativvækst) og påstå at ingen af disse produkter er gode nok til at forberede eleverne på en 

lang karriere i det danske hang- og paragliding miljø. Her er organisering af skoling ikke 

udfordringen - det er skolingsformålet der skal i fokus. De fleste klubber (hvis ikke alle) 

målretter deres skoling efter det mål at skabe selvstændige piloter, og helst hurtigst muligt 

(her anderkender de at tiden spiller en rolle i motivationen).  

Målet ”at skabe selvstændige piloter”, producerer en intensiv fokus på flyvning og klargørelse 

af medlemmerne til noget de ikke nødvendigvis er interesseret i: selvorganiseret flyvning. 

Fastholdelsesdata samt resultater vedr. medlemmernes flyvningsaktiviteter (flyver mest i 

klubbens regi), og antallet af medlemmer der skifter klubber peger på skolingens manglende 

evne til at forberede piloterne på flyvning i det danske hang- og paragliding miljø. Her spiller 

rekrutteringsprocesser en central rolle, og stiller et kritisk spørgsmål til skoling – tager 

skolingsforløbene højde for de individuelle piloters mål (drømme) for flyvning? 

Efter mange klubbesøg og samarbejde med instruktører og chefinstruktørerne, er svaret 

meget enkelt: nej det gør de ikke. En iagttagelse, der understøttes af fastholdelsesdata fra 

DHPUs medlemsundersøgelse og DIFs medlemstal. Det er vigtigt fordi, det er medlemmernes 

mål for flyvning der motiverer dem til at forsætte med flyvning, til at deltage i klubbernes 

aktiviteter og senere at være frivillige i sporten. Hvis formålet for skoling er at producere 

piloter til selvorganiseret flyvning og de fleste har et mål om at flyve i klubbens regi, så er 

fastholdelsen udfordret.  
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Så hvad er det der sker i DHPUs skoling og hvordan påvirker det motivation? 

 

Skoling 

Fokus på at uddanne så mange selvstændige piloter som muligt er misvisende for klubberne, 

og er forværret af Safe/parapro systemet der sætter en dagsorden for skoling. En dagsorden 

der nemt får instruktørerne til at fokuserer på progressionskort i stedet for at fokuserer på 

årsagerne der motiverer eleverne til møde op til skoling. Her bliver skoling bygget op omkring 

en række kompetencer eleverne skal have for at være selvstændige. Uddannelsessystemet er 

med til at definere mål for instruktørerne og i de fleste tilfælde er instruktørerne ikke 

opmærksomme på hvordan denne proces påvirker deres skoling. I slutningen af november 

2015 afholdt DHPU unionsseminar hvor unionens chefinstruktører deltog i en weekend 

workshop om elite- og talentudvikling. Workshoppen afsluttede med en evaluering og 

diskussion, her var alle chefinstruktører enige om at ordet ”skal” ikke har en plads i hang- og 

paragliding, fordi det er demotiverende for piloterne (dvs. at chefinstruktørerne har god 

forståelse for de processer der ligger bag elevernes motivation).  

Men sjovt nok, udfører alle klubber skoling ved at tage udgangspunkt i hvad eleverne skal – 

det progressionskort og skolingsforløb eleverne skal igennem. Vi kan selvfølgelig ikke undgå et 

progressionskort eller kompetence-baseret uddannelsessystem på grund af sikkerheden. Men 

vi kan heller ikke forvente at DHPUs klubber kan løse deres rekrutterings og 

fastholdelsesproblemer med den nuværende model. Det vi kan kigge på er hvordan 

skolingsforløbet kunne tage udgangspunkt i medlemmernes drømme om at flyve (mål) og 

hvordan klubberne kan hjælpe dem med at opnå deres mål indenfor de rammer klubberne 

har. Det vil betyde et helt andet formål for skoling, der hedder ”samarbejde med elever for at 

klæde dem på til at kunne opnå og videreudvikle deres mål for flyvning”, i stedet for at 

”uddanne selvstændige piloter”. Her vil deres egen motivation være den drivende kraft i deres 

skoling i stedet for en instruktør der fortæller dem hvad de skal. 

Faciliteter og klubbernes vækst  

 

Klubbernes faciliteter påvirker i høj grad fastholdelse (og vækst), og alle klubber er begrænset 

af de faciliteter de har, hvis de ikke kan forstå/anerkende sammenhængen mellem faciliteter, 

antal medlemmer og klubbens produkt. Der er væsentligt for vækst i DHPU at ikke alle klubber 

har styr på sammenhængen og hvordan det påvirker deres organisation. For eksempel, hvis vi 

tager de to klubber i top fire over klubber med over 50 medlemmer der ikke kan betale deres 

husleje. I begge tilfælde har klubberne behov for ca. 50 nye medlemmer bare for at kun dække 

deres nuværende driftsomkostninger i deres nuværende organisatoriske struktur. Begge 

klubber befinder sig i en situation hvor deres faciliteter ikke matcher klubbens størrelse eller 

organisatoriske realitet- kort sagt klubbernes produkt er for dyrt for klubberne i deres 

nuværende form. Alle klubber vil gerne lave det bedst mulige produkt for deres medlemmer, 
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men det er lige så vigtigt at dette produkt er bæredygtigt og ikke er med til at begrænse 

muligheder eller true klubbens fremtid. 

Udover klubbernes bærdygtighed, er forskellen mellem en optræksklub, en skrænt klub og en 

klub der har begge former for flyvning, også med til at definere hvordan klubberne selv ser 

muligheder. I dag er der blandede holdninger til DHPUs behov for vækst i klubberne, og der er 

klubber der mener at der ikke er plads til vækst. For eksempel: optræksplads kapacitet på 4-6 

optræk om timen, begrænser klubben til et mindre antal piloter om dagen ellers bliver folk 

nødt til at vente og det vil i sidste ende få piloterne til at forlade klubben. Ifølge nogen kan der 

også være begrænset adgang til skrænter, hvor der kun er plads til et lille antal piloter i luften 

og derfor skal piloter igen vente. Her er ventetid oplevet som en forhindring for vækst, og det 

betyder at klubberne har svært ved at forstille sig en fremtid med flere medlemmer (dvs. disse 

klubber holder sig til status quo – et DHPU der er underbemandet). 

For at kunne opnå den nødvendige bæredygtighed i DHPU, er forståelse for og håndtering af 

sammenhængen mellem vækst, antal medlemmer og klubbernes produkter en prioritet. 

Klubberne bør som minimum have det antal klubmedlemmer der er nødvendigt for at dække 

deres driftsomkostninger og opgaver: hvor mange nye medlemmer skal de have per år til at 

vedligeholde dette minimumsantal, hvor mange nye medlemmer vil give vækst, og matcher 

deres skolingskapacitet deres minimum behov for nye medlemmer? Hvis klubberne svarer på 

de spørgsmål og ender med et svar hvor deres rekrutterings og fastholdelse kapacitet ikke 

matcher deres behov for nye medlemmer, så er de nødt til at gennemgå deres produkt inklusiv 

kontingent og organisatoriske struktur for at kunne skabe en bæredygtig forening. Denne 

sammenhæng mellem en klubs produkt, deres faciliteter og antal medlemmer er ikke 

indforstået hos mange af DHPUs klubber og er derfor en udfordring som DHPU bør hjælpe 

klubberne med. 
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Refleksion (og beslutninger) 

DHPUs samarbejde med klubberne 
 

Denne baggrund der har givet udfordringer i DHPU giver også muligheder for co-creation 

mellem klubberne og DHPU der kan sætte gang i bæredygtig vækst. Formålet for samarbejdet 

mellem DHPU og klubber bør tage udgangspunkt i spørgsmålet stillet i introduktionen af 

rapporten:  

Hvordan kan DHPU opnå en bæredygtig rekrutterings- og fastholdelsesproces hvor klubberne 

får nok medlemmer i overskud til at de kan være med til unionens arbejde og udvikling, og 

dermed sikre sportens fremtid i Danmark?  

Her bliver DHPUs relationer til klubberne anderledes end den tidligere har været. I stedet for 

at være ren servicevirksomhed for klubberne, bliver DHPU en samarbejdspartner det varetager 

klubbernes fælles interesse ved at hjælpe klubberne med at fremme hang- og paraglidings 

udvikling i Danmark. I første omgang betyder det at DHPU er interesseret i at alle klubber 

bliver bæredygtige, hvorefter de kan få vækst. Dette afsnit vil komme med et forslag til 

hvordan DHPU kan gribe strategisk og systematisk ind for at hjælpe med klubbernes 

bæredygtighed. 

DHPUs roller: 

 

DHPU er som organisation dannet til at varetage klubbernes fællesinteresser, men hvad 

betyder det egentlig? Nedenfor er en liste med nogle af de udviklingsroller DHPU kan have i 

forhold til varetagelse af klubbernes fællesinteresser: 

 Styrke selvorganisering i klubberne: DHPU danner grundlag for at klubberne kan 
organisere sig og løse deres egne problemer og udfordringer. Det kan for eksempel 
være igennem varetagelse af interesser i fælleskab 
 

 Styrke det frivillige engagement: DHPU promoverer og styrker et frivilligt engagement 
af idrætsmæssig og udviklingsmæssig betydning.  
 

 Fremme og forsvare flyvningsmuligheder: DHPU kan være med til at fremme 
piloternes viden om deres muligheder for flyvning, inklusiv lovgivning og adgang til 
faciliteter, og beskytte og forsvare disse når de er under pres.  
 

 Alternative løsninger: DHPU kan være med til at promovere og fremme alternative 
løsninger der er baseret på en kollektiv tanke og forståelse af at vores valg gensidigt 
påvirker hinanden (især mht. konflikter). 
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 Skabe netværk og tillid: DHPU kan være med til at skabe tillid og netværk mellem 
klubberne, individuelle piloter og forskellige partnere og interesser.  
 

 Være vagthund: DHPU kan fungere som vagthund overfor stat (fx: kommuner, 
miljøministerium) og den private sektor (fx: drone, campingpladser og 
grundejerforeninger) og gøre opmærksom på overgreb fra stater, organisationer eller 
virksomheder på flyveregler og piloternes adgang til faciliteter.  
 

 Levere strategiske ydelser: DHPU kan være med til at levere serviceydelser til 
klubberne og piloter, det kan være for eksempel: talentudvikling, elektroniske prøver, 
osv.  

 

Samarbejdsprofil - bæredygtighed  

 

Det er klubbernes egen opgave at håndtere deres drift, rekruttering og fastholdelse. Igennem 

samarbejde kan DHPU hjælpe klubberne mod bæredygtighed, ved at hjælpe dem med deres 

selvorganisering, ved at påklæde klubbernes instruktører med de relevante kompetencer 

inden for skoling efter et andet formål end at skabe selvstændige piloter, og ved at skabe et 

fælles miljø der udligner de begrænsninger faciliteter sætter på klubbernes produkter. Fra et 

organisatorisk perspektiv er samarbejde mellem DHPU og klubber der allesammen har 

forskellige produkter og organisatorisk opbygning en reel udfordring. For at overvinde denne 

udfordring er det nødvendigt at fokusere på de steder klubberne har til fælles. Her er der fire 

steder der kan standardiseres: 

 Skoling – alle klubber introducerer nye medlemmer til sporten igennem skoling, og har 
chefinstruktører og instruktører (standardisering og e-læring). 
 

 Talentudvikling – alle klubber har piloter der gerne vil videre med deres evner inden 
for flyvning (samarbejde mellem klubber til at skabe et fælles produkt og en 
mentorordning). 
 

 Klubbens selvorganisation – alle klubber har en bestyrelse og er begrænset af 
sammenhængen mellem deres produkt, kontingent og størrelse (klubudvikling). 
 

 Alle klubber har en fælles interesse for at hang- og paragliding udvikler sig i Danmark 
(klubbens involvering i DHPU). 
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(Refleksion) og beslutninger 

Det næste skridt – beslutninger og handlinger    
 

Ud fra denne rapport, DIFs medlemsdata og opsummeringsrapporten fra unionsseminar 2015, 

har DHPUs ledelse nu en række analyser, data og forslag der repræsentere holdning fra 

klubberne, individuelle piloter. Med denne viden og erkendelse kan DHPUs bestyrelsen nu 

prioritere og beslutte hvordan de vil arbejde videre og strategisk og systematisk gribe ind for at 

optimere organisationsudviklingen så den giver de bedste muligheder for sportens fremtid. Ud 

fra de strategiske spor vil der være en række handlinger tilknyttet mål og delmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


