
DFU open og DM afholdelse i DFU 
 

Afholdelse af store stævner og konkurrencer under DFU kan virke ligegyldigt og 

uoverskueligt, men med de rette værktøjer, tilskud, opbakning og deltagelse kan det 

være en fantastisk samlende aktivitet for klubben og dets medlemmer. 

DFU afholder hvert år DFU open og DM i formationsspring, freefly og præcision som 

samlet aktivitet. Canopy piloting afholdes indtil videre for sig selv, da disciplinen er 

afhængig af en swoop pond som pt. kun er i Års, NJFK. 

At afholde konkurrencer for 3 discipliner samtidig er en god samlende aktivitet som 

skaber god synergi og accept mellem deltagere og springere generelt. Derudover kan 

der følges mere med i de enkelte discipliner, når der afholdes samme sted i samme 

tidsrum. Det skaber et større indblik i faldskærmssportens muligheder for især 

publikum, pårørende og frivillige hjælpere, men også vores egne medlemmer. 

Ved et sådan arrangement skal forventes op til 100 deltagere + eventuelle hjælpere, 

frivillige og pårørende. Det betyder, at der skal være fly kapacitet, toilet og bade 

forhold, overnatningsmuligheder, bespisning og opholdsmuligheder nok. Og hvad er 

nok og hvordan får man det planlagt? 

DFU har udarbejdet en eventmanual samt excel regneark, som kan bruges til at 

komme sikkert igennem arrangementer af denne størrelse. Derudover er disciplin 

udvalgene, dommerne og administrationen behjælpelige med støtte og sparring 

igennem hele processen. Der forefindes en del dokumenter, som er direkte relaterede 

til de enkelte discipliner udover selve eventmanualen. Koordinering og kommunikation 

er nøgleord som gør at man kommer godt og intens igennem afholdelse af større 

konkurrencer og events. At få en god og konstruktiv arbejdsgruppe på plads i starten 

af processen, afhjælper de udfordringer, som følger med en sådan aktivitet. At byde 

ind på DFU open eller DM som klub eller flere klubber i samarbejde, vil skabe nye 

relationer, bedre forståelse for samarbejde, flere sociale stunder og sammenhold 

blandt medlemmerne i klubben/klubberne.  

Eventmanualen samt excel regneark kan findes på DFU.dk under bestemmelser – 

skabeloner/drejebøger, hvor man kan få et indblik og overblik over, hvordan man kan 

forberede og gennemføre større aktiviteter og events i faldskærmsregi.  

Hvis der er yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte DFU 

administration dfu@dfu.dk eller tlf. 43 26 27 77. 

God fornøjelse, 

DFU. 
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