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Nye ansigter i DHPUs ledelse
Under repræsentantskabsmødet lørdag den 3. marts, sagde DHPU farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, 
Søren Egebjerg Pedersen, Henrik Strandgaard og Kenneth Dyrlund. DHPU vil gerne sige tak for indsatsen 
som disse bestyrelsesmedlemmer har lavet - især på DHPUs strategi, som vi vil lede DHPUs arbejde 
over de næste fire år. 

Det betyder også at DHPU siger velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer, Anne Mette Larsen fra 
Parafun og Peter Starup fra PG Klubben, som begge er valgt ind for 2 år, og Steen Poulsen fra PG-
Klubben, som er valgt ind for 1 år. 

Michael Olesen fra Valhalla 77 fortsætter som formand, og Michael Essie Saadi fra Airwave fortsætter 
som bestyrelsesmedlem. Anja E. Svenstrup fra PG-Fyn og Arne S. Sørensen fra PG-Nord blev genvalgt 
som suppleanter. 

Den ny bestyrelse ser frem til implementeringen af DHPUs strategi.

Ændring i chefgruppen

Under repræsentantskabsmødet sagde DHPU også farvel til vores Sikkerhedschef Michael Hasselgaard. 
Vi siger tak for din indsats og forbedring af DHPUs sikkerhed. DHPUs nye Sikkerhedschef er Allan Dige 
fra Parafun, som vil fortsætte det arbejde Michael har igangsæt. 

Jens Voetmann fra XC Sjælland fortsætter som Flyvechef, Poul Henriksen fra Parafun fortsætter som 
Uddannelseschef, og Tim Møller fra Valhalla 77 fortsætter som Materielchef. 

Ændring i Udvalg

Den eneste ændring i udvalg er i Amatør og 
ordensudvalg, hvor DHPU siger farvel og tak til 
Kenneth Bakkeholm fra MDK og velkommen til 
Jens-Lind Winther fra Cumulus. 

Ændring i kravene til VFR (tillægsbevis)

Fra midt marts 2018, er kravet til VFR bevis blevet ændret til, at man skal opfylde det krav, som 
står beskrevet i BL 9.5 stk. 8.2.1. Altså udelukkende have bestået prøven i Love og Bestemmelser 
(Luftfartsret).

Som info kan vi nævne, at vi i DHPU fra 2019, vil tilbyde undervisning og prøveaflæggelse i 
Luftfartsret.
Hvordan det kommer til at forløbe er stadig på tegnebrættet, men I vil blive holdt underrettet

Har man spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til vores uddannelseschef (Poul Henriksen)

mailto:uddannelseschef@dhpu.dk?subject=%C3%86ndring%20i%20kravene%20til%20VFR-bevis


Har din klub brug for økonomisk hjælp?

DHPUs repræsentantskab har valgt at oprette en fondspulje 

Repræsentantskabet har frigivet 150.000 kroner fra reservefonden og har placeret dem 
i en pulje. Puljen skal bruges til støtte af klubprojekter.

Puljens midler forvaltes jf. nedenstående: 

DHPU's støttepulje til særlige initiativer 

Puljen støtter initiativer hos DHPU's klubber, som af DHPU's bestyrelse vurderes at 
fremme sporten. 

Følgende gør sig gældende for at få del i puljen:

1) Puljen støtter med et beløb på maksimalt 50.000 kroner pr. klub pr. kalenderår.

2) Støtten kan aldrig overstige den samlede støtte, som ansøgerne modtager fra andre 
anerkendte fonde til samme formål. 

3) DHPU's bestyrelse skal godkende ansøgningen og give forhåndstilsagn og reservere 
et beløb ved godkendelse af ansøgningen. Således kan ansøgerne søge videre med 
garanti om støtte.

kyst-puljen

Nordea-fonden uddeler i år op til 50 mio. kr. til 
projekter, som skaber aktivitet og styrker 
fællesskabet langs landets kyster. Måske kan din 
forening søge støtte til en aktivitet indenfor et eller 
flere af fondens støtteområder sundhed, motion, 
natur og kultur?

Nordea-fondens kyst-pulje på 50 mio. kr. uddeles i 
to ansøgningsrunder i 2018.

• ansøgningsrunde: 27. februar til 1. maj 2018. 
Ansøgere får svar ultimo september.

• ansøgningsrunde: 2. maj til 1. juli 
2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-
projekt/soeg-stoette-fra-kyst-puljen

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/soeg-stoette-fra-kyst-puljen


DIF og DGIs Foreningspulje:

Mangler I midler til idrætsmateriel i jeres forening, vil I lave en særlig indsats for at få flere 
medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye 
idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening ved at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej. 

DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 
millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI.

Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, 
som er med til at sikre idrætsforeningernes daglige virke, og som understøtter, at flere 
danskere skal være medlem af en idrætsforening. 

De nærmere kriterier er i øjeblikket ved at blive fastlagt af de to organisationer, og det 
forventes, at foreningerne kan ansøge fra medio april. Ansøgningsprocessen kommer til at 
foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR - www.medlemstal.dk), som foreningerne også 
bruger til at registrere medlemstal. Alle foreninger vil modtage yderlige information om DIF 
og DGI’s foreningspulje direkte fra CFR – blandt andet når det åbnes op for ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne til puljen vil der blive lagt vægt på, at midlerne skal ud at 
virke i mange foreninger i hele landet.

Selvom der går nogle måneder, før det er muligt at ansøge, så er det en god idé allerede nu at 
overveje, hvilke initiativer der kan hjælpe jeres klub til at udvikle sig.

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

• ’DIF og DGI’s foreningspulje’ afløser loven om automatmidler.

• Loven om automatmidler indebar, at spillehaller fik en afgiftsnedsættelse, når de 
donerede noget af deres overskud til det lokale foreningsliv. 

• Misbrug af ordningen førte til, at Folketinget vedtog en midlertidig ordning. 

• Den midlertidige ordning blev kort inden årsskiftet erstattet af en permanent aftale, og 
det er herfra, at midlerne til ’DIF og DGI’s foreningspulje’ kommer fra.

Har din klub brug for økonomisk hjælp?



Persondataforordningen træder i kraft 
den 25. maj 2018 og det påvirker alle
DHPU klubber

Fra DIFs Hjemmeside (www.dif.dk)

Også idrætsforeninger er omfa;et af reglerne for hvordan man skal håndtere persondata.

DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af 

persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer 

ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen 

sIller større krav Il dokumentaIonen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og 

sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer Il at blive klar Il 25. maj.

Hent pjecen Vejledning Il idrætsforeninger om behandling af personoplysninger.

OBS! Der er en opdatering af vejledningen på vej. Fortegnelsen skal også beskrive 

behandlingen af de almindelige medlemsoplysning, har DataIlsynet beslu;et. Ny udgave af 

vejledningen og af bilaget om fortegnelser bliver uploadet snarest.

Bilagene, der er omtalt i vejledningen kan hentes her:

Bilag 1: PrivatlivspoliIk for idrætsforeninger

Bilag 2: Skabelon Il brug for opfyldelse af fortegnelsespligten

Bilag 3: Eksempel på databehandleraVale

Den ny persondataforordning er på vej og det påvirker 

jeres klub. DHPU vil så vidt muligt varetage den tungeste 

del af dataadministrationen igennem PiA, men klubberne 

slipper ikke. Her er vejledninger fra DIFs hjemmeside - det 

anbefales at alle klubber sætter sig ind i materialet: 

DHPU har brug for flere billeder

Vi mangler nye billeder af vores sport til PR. Så hvis du har nogle hanggliding og 

paragliding billeder som du gerne vil dele med DHPU og som kan benyttes til 

DHPUs PR materiale, e-læringsplatform og lign., kan du sende dem til os. 

Billederne og skriftligt samtykke til at DHPU må benytte dem sendes til 

udviklingskonsulent@dhpu.dk

Vi håber du vil hjælpe

http://www.dif.dk/
https://www.dif.dk/-/media/difdk/forening/dokumenter/vejleding-s-om-s-personoplysninger-s-version-s-28022018-s-med-s-link.pdf?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/forening/dokumenter/bilag-s-1-s--s-privatlivspolitik-s-for-s-idrtsforeninger-s-version-s-28022018.docx?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/forening/dokumenter/bilag-s-2-s--s-skabelon-s-til-s-brug-s-for-s-opfyldelse-s-af-s-fortegnelsespligten-s-dokumentationskravet-s-version-s-282201.docx?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/forening/dokumenter/bilag-s-3-s--s-eksempel-s-pa-s-databehandleraftale-s-version-s-28022018.docx?la=da
mailto:udviklingskonsulent@dhpu.dk


Ny SAFEPRO/PARAPRO på vej

Så er der spændende nyheder fra FAI/CIVL - nye versioner af både SAFEPRO og PARAPRO er på vej. Vi 
kan forvente at de nye versioner vil hedde SAFEPRO-Delta for hangglider og SAFEPRO – Para for 
Paraglider. De vil være en del anerledes sammenlignet med det system vi har i dag, for eksempel:

• Der bliver 4 elevtrin
• Det bliver ikke længere et krav at man er distancepilot før man bliver trin 5 pilot (det åbner for 

piloter der vil være chefinstruktør men ikke nødvendigvis vil flyve distanceflyvning).
• Der bliver flere specialiseringstrin når man er nået til trin 5 ’senior pilot’- fx. distanceflyvning, 

konkurrenceflyvning og aerobatics.
• Kundskaber, færdigheder og holdninger bliver erstattet med kundskaber, færdigheder, erfaringer 

og attitude.
• Der udstedes beviser til alle trin.

Her kan du sammenligne vores nuværende system og de forventede versioner af SAFEPRO-Delta/Para:

Safepro/Parapro (i dag) SAFEPRO - Delta SAFEPRO – Para Progression

Trin 1 -2 Bakkeglidning/

højdeglidning

Trin 1 Glidning i lav højde

Trin 2 Højdeglidning

Trin 1 Glidning i lav højde

Trin 2 Højdeglidning

Elevtrin

Trin 3 let flyvning Trin 3 Let hang

Trin 4 Hangflyvning

Trin 3 Aktivflyvning

Trin 4 Hangflyvning

Trin 4a Accuracy

Elevtrin

Trin 4 Avanceret flyvning Trin 5 Senior Pilot Trin 5 Senior Pilot Pilottrin/ adgang 
til instruktørbevis

Trin 5 Distance flyvning Trin 5b Distance flyvning

Trin 5c Konkurrence (Race)

Trin 5b Distance flyvning

Trin 5c Konkurrence (Race)

Trin 5d Aerobatics

Pilot trin

På jeres flyvebeviser vil du også få en farve og et symbol der matcher det trin du har (NB: der 
mangler tillægsratings for HGer):

Tidshorisont:

De to nye versioner er blev vedtaget af CIVL. Udover det kan vi desværre ikke oplyse hvornår det nye 
system vil være klar i DHPU regi, men vi er i gang med et nyt udkast til Driftshåndbogen som inkluderer 
SAFEPRO-Delta og SAFEPRO-Para, samt feedback og ændringsforslag fra klubberne. Den nye bog skal 
godkendes af TBBST før den kan træde i kraft – hvor længe det vil tage kan vi ikke svare på.

Paragliding=

Hanggliding=



Statusopdatering: strategiaftale med DIF

Den 1. januar 2018 trådte DHPUs strategi i kraft

Selvom året kun lige er begyndt, er her en status på strategien:

Spor 1 rekruttering og fastholdelse: 
• DHPU har haft 8% vækst fra 2016-2017, hvilket er meget positivt, og DHPU opfordrer alle 

klubber til at fortsætte med at rekruttere nye medlemmer og fastholde eksisterende 
medlemmer.  

• DHPU afholdte instruktøruddannelse for klasse 2 instruktører i februar, hvilket betyder, at 
DHPU nu næsten har opkvalificeret alle eksisterende instruktører. 

• DHPUs arbejde på klasse 1 instruktøruddannelsen har været på pause pga. den ny 
SAFEPRO Delta og Para, men kan nu fortsætte igen.

Spor 2: Klub og organisation:
• En undersøgelse har været sendt ud til klubbernes bestyrelsesmedlemmer, undersøgelsen 

vil sammen med data fra DIF, CFR og PiA bruges til etablere en baseline for klubudvikling. 
Vores målsætning overfor DIF er at løfte klubberne fra et udviklingstrin til det næste. 
Derfor håber vi at alle klubber vil støtte op på strategien og udfylde undersøgelsen. 

• DHPU er i gang med opdatering af DHB og andre produkter der vil hjælpe klubberne med 
at løfte deres opgaver. 

Spor 3: Natur og Faciliteter:
• DHPU har ansøgt om at blive genakkrediteret som Grønt Forbund, og som en del af 

processen vil DHPU udarbejde et adfærdskodeks for piloter. 

Der sker i DHPU i 2018

Link til DHPUs 2018 kalender: 

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=139:tentative-kalender-
2015&catid=8:nyheder&Itemid=148

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:tentative-kalender-2015&catid=8:nyheder&Itemid=148

