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LIDT TIL HUSKELISTEN 

• Husk nu at få indsendt udfyldte indmeldelses- og tandemblanketter. 

• Det er fortsat muligt, at købe tøj via DFU’s web-shop 

• Klubmedaljer kan også fortsat bestilles igennem DFU, inklusiv indgravering 

 

Swoop Challenge 2015 

11.-12. juni 2015 blev der afholdt Swoop Challenge 2015 med henholdsvis en stor samlet opvisning torsdag d. 11. 
juni, hvor flere af DFU’s discipliner blev præsenteret på himmelen.  

Per Bjørn Poulsen og Nils Predstrup foretog wingsuit-opvisning, Michael Burmester viste, hvordan man med 
præcision lander midt på madrassen i vandet ved Nordre Toldboden. Herefter fremviste verdenseliten inden for 
canopy piloting,  
hvordan en faldskærm skal flyves langs vandet med høj fart.  
Fredag d. 12. juni blev den egentlige konkurrence afholdt på  
Peblinge sø, hvor 16 atleter konkurrerede om at vinde  
Swoop Challenge 2015.  
Efter flere fantastiske spring og exceptionel skærmflyvning  
stod det klart, at Noah Bahnson, US vandt konkurrencen.   
Den danske mester Christian ”Webber” blev flot nr. 6, som ses 
på billedet ved et af hans spring under konkurrencen. 
Swoop Challenge vurderede, at der havde været op i mod  
70.000 tilskuere forbi og se konkurrencen. 
En flot veltilrettelagt faldskærmskonkurrence midt København 
på en af årets sommerdage i høj solskin.  
En smuk præsentation af faldskærmssporten. 

 

Mikrosponsorater 

Det er pr. 1. juni muligt at optjene mikroSponsorater til jeres faldskærmsklub, i de mere end 400 butikker, som på 
mindre end en måned har tilmeldt sig som KlubLiv Sponsorer og flere kommer til hver dag.  
I dag er der 3 faldskærmsklubber, som har været inde og tilmelde sig, og vil første gang i september måned 
modtage optjente sponsorkroner genereret fra deres medlemmer, se mere på www.klublivdanmark.dk .  

 

HUSK AT DER IKKE ER NOGEN DFU’S KONTOR I UGE 29 – VI DÆKKER FF, FS & PRÆCISION DM LIVE FRA 
LOLLAND-FALSTER AIRPORT, SÅ HOLD ØJE MED DFU’S FACEBOOKSIDE OG WWW.DFU.DK I UGE 29.. 

 
Administrationens ferieplaner 

Helle  holder ferie: Uge 26, 27 og 28 
Nikolaj holder ferie: Uge 29, 30 og 31 

 

Nyt fra DFU’s kontor 

GOD SOMMMER 2015 

http://www.dfushop.dk/
http://www.dfushop.dk/
http://www.dfushop.dk/
http://www.dfushop.dk/
http://www.dfushop.dk/
http://www.klublivdanmark.dk/
https://www.facebook.com/dfu1963
http://www.dfu.dk/


LIDT OM hændelsesrapportering 

Undskyld – vi har haft udfordringer - men nu skulle det køre! 

I forbindelse med DFU’s overgang til anden hjemmeside rendte vi også ind i udfordringer med hensyn til 
hændelsesrapporteringssystemet, som vi dels var nødt til at sætte anderledes op, dels gerne ville prøve at 
optimere på forskellige punkter. Nu skulle systemet imidlertid være oppe at køre. Den endelige test blev 
foretaget i starten af turboelevugen i uge 26 af IU’s formand i fællesskab med MU’s formand på to ”skarpe” 
hændelser. 

Vi er klar over, at der sandsynligvis sidder adskillige frustrerede springere og instruktør-I derude med forskellige 
hændelser, som de har måttet opgive at indberette. Derfor – hvis I har været ude for en hændelse, som I ikke har 
kunnet komme igennem med at indberette, vil vi bede jer have ulejlighed med enten at indberette den nu via 
systemet. Eller eventuelt bare sende en mail til teknisk sekretær og ganske kort beskrive, hvad der er sket. 

Bedre sent end aldrig – alle de oplysninger er vigtige for at højne sikkerheden for os alle sammen. 

Den nye formular 

Det er Thomas Thorndahl, også kendt som formand for IU, der står for teknikken i det nye system. Hvis I oplever 
problemer – eller har forslag til forbedringer – er I meget velkomne til at rette henvendelse til ham. 

Tre nye features i formularen skal nævnes.  

Den ene er, at der kommer en lille vejledning, når man holder musen over et felt.  

Den anden er, at man kan afprøve systemet ved at lave en testindberetning, der ikke bliver indsendt; men som 
man kun selv får. Den mulighed er allerede benyttet under årets instruktørelevkursus, men kan også anbefales at 
bruge som en del af teoriprøven til C-certifikat. 

Den tredje er, at man godt kan knytte flere nøgleord på hændelsen. For eksempel kan en fejlfunktion både 
involvere ustabilt afhop, snoninger og en spinnende skærm.  

Hvem skal indsende hændelsesrapport – om hvad – hvorfor – og hvem ser de rapporter? 

Vi har alle pligt til at rapportere hændelser. For elever påhviler pligten den ansvarshavende instruktør-I, for andre 
springere den springer, der har været ude for hændelsen. 
 

Og hvad er så en hændelse? Det er først og fremmest personskader og reservetræk. Men det er også episoder, 
hvor tingene ikke er gået, som de burde, og som det kan være nyttigt for andre at drage erfaring af.  

Hændelsesrapporterne går til DFU’s sikkerhedsorganisation, Instruktør- og Sikkerhedsudvalget (ISU). 

Hvis hændelsen konkret gør det nødvendigt, inddrager ISU personer med særlig ekspertise inden for den type 
spring, det vedrører, eksempelvis DFU’s tandemexaminere, hvis det er noget med et tandemspring. 

Hændelsesrapporterne er internt materiale, der skal bidrage til sikkerhedsarbejdet. Det er ikke noget, der lægges 
offentligt ud, eller som kommer alle og enhver i hænde. 

Nyt fra teknisk sekretær 



I de tilfælde, hvor det vurderes, at en hændelse indeholder noget, som kan have betydning generelt, omtales 
den, for eksempel i et nyhedsbrev. Men altid så anonymt, som det nu kan lade sig gøre i vores lille sport. 

Derudover laves der lidt statistik, der dels skal sendes til Trafikstyrelsen som en del af vores forpligtelser over 
for myndighederne, dels omtales i ISU’s årsberetning op til repræsentantskabsmødet. 

Så man kan trygt indberette uden at risikere at blive hængt ud i en større kreds. 
 

Det er meget vigtigt for sikkerhedsarbejdet, at vi i DFU’s sikkerhedsorganisation får besked. 

Så hjælp os med at indberette alt, der kan være nyttigt at drage erfaring af - hellere for meget end for lidt. Og 
prøv at udfylde alle rubrikkerne. Navnet på en elev, der har haft et cut, kan vi godt leve uden. Men særligt 
rubrikkerne med beskrivelse af, hvad der faktisk skete, er meget vigtige for os. 
 

Blue skies and safe dives 
Katrine Eriksen, teknisk sekretær og formand for ISU 

0 

Nyt fra teknisk sekretær - fortsat 
Den nye formular  
ses her 



Nyt fra udviklingskonsulenten 

 
Sommer, sommer og sol……. 
nå nej, ikke helt endnu, men mon ikke det er på vej  
 
Siden sidste nyhedsbrev er sæsonen for alvor gået i gang. På trods af vejret har der været afholdt masser af 
gode aktiviteter:  
Freefly tur i Spanien, AFF og FS tur i USA, Påske boogie i Vamdrup, påskestævner mange andre steder i landet, 
Læsø disciplin camp, Samsø instruktør camp, freefly klubweekender, DFU open, DM i CP, landsholdene har 
været på træningscamps, projekterne under FSU, FFU og CPU er kommet godt i gang og meget mere. 
 
Derfor er der masser af grund til at være optimistisk og ikke mindst glad for at have fundet faldskærmssporten. 
At få frisk luft, nye muligheder for bekendtskaber og venner, lidt teknik og nørderi, masser af action og så 
selvfølgelig selve springene, som gør os alle glade helt ind i sjælen. Hen over sommeren er der også masser af 
aktiviteter, se bagerst i nyhedsbrevet, hvor kalenderen for det næste kvartal er opdateret med alle DFU 
events. Og en ”lille” bøn, få nu tilmeldt dig i god tid, så arrangørerne og klubberne kan planlægge den bedst 
mulige aktivitet for lige netop dig, så du kan få mest muligt ud af din tid og penge! 
 
Fra min synsvinkel, er faldskærmssporten på vej i den rigtige retning. Der er masser af fællesskaber, synergier 
og ikke mindst samarbejde og anerkendelse på tværs af klubber og discipliner. Det bidrager til at få en stor og 
positiv oplevelse af sporten både som ny springer, men også for de som har været der i rigtig mange år. Bliv 
ved med at være åbne over for vores fælles passion, nemlig det at hoppe ud af et fly som fungerer fuldstændig 
som det skal, altså faldskærmsspring. Om det så er for at lave formationsspring, swoop, præcision, freefly eller 
noget helt femte, så er grundpassionen og elementet det samme, fri luft til at være fri i. 
 
Og hvorfor er vi begyndt at samarbejde mere på tværs af klubber mv.? Det er jo egentlig et godt spørgsmål, 
men noget af svaret ligger i det fælles pres vi alle er ude for, både på flyvepladserne ifht. omgivelser, støj, 
naboer, fly som har en tendens til at gå i stykker men også den retning samfundet er på vej i. At stå sammen og 
værne om vores værdier og passion indenfor en bredere ramme, er nødvendigt, hvis faldskærmssporten 
fortsat skal udvikle sig.  
 
19 - 20 september holdes der klubudviklingsseminar i Næstved, på Sjælland. Her er alle klubbers bestyrelser 
inviteret til at deltage for netop bedst muligt at udvikle sig selv, klubben og sporten med mest mulig 
vidensdeling og samarbejde. Det har båret frugt, at vi har mødtes 1 gang om året uden, at der er officiel 
mødedagsorden, og derved bedre tid og rum til at få talt igennem. Vi håber, at weekenden bliver prioriteret i 
klubberne (også selv om der ikke er nogle spring på programmet ) og se repræsentanter fra alle klubber 
under DFU. Invitationen er sendt til klubberne. Hovedtema for i år er: DIN klub vision, hvor er den i dag, hvor 
ser I den gerne skal være om 5 år? 
 

Med ønsket om en god sommer med masser af blå himmel og højst 10 meter vind…… 
de bedste springhilsner fra udviklingskonsulenten, Helle Eriksen. 



Freefly udvalget er kommet godt fra start i år, med tilfredsstillende fuldførelse af de planlagte aktiviteter. 

 
Skillcamps  

Skydive 2000 afholdte i påsken en skillcamp med fokus på at få kørt head up udtjek. Dette forløb rigtig godt 
med hjælpe fra de dygtige instruktører som fik delt fire head up udtjek ud.  

Klubweekender  

Tre ud af årets seks klubweekender er allerede afholdt. Det er blevet gjort i Center Jump, Aversi og VAF. Alle 
weekender er forløbet fint med masser af udtjek, på trods af visse vejrmæssige udfordringer. De resterende 
weekender vil blive afholdt i MFK, NJFK og ÅFC. Hold øje med freefly.dk for oplysninger om tid og sted.  

DFU Open  

DFU Open løb af staben med massiv deltagelse fra freefly’erene.  
Hele 7 hold i B-rækken og et enkelt i A-rækken blev det til. Freeflyudvalget vil gerne takke alle, som deltog og 
støttede op. Det var meget lærerigt, og det viste at breddeprojektet har hjulpet til at øge deltagelsen til 
konkurrencerne.  

Tunnelture  

Der vil i løbet af sommeren og efteråret blevet afholdt adskillige tunnelture til Flyspot i Polen. Dette er en 
glimrende mulighed for at udvikle sine skills, uanset om man ønsker basal rygflyvning, head up eller head 
down. Turene bliver arrangeret af henholdsvis Emil Landeværn, Danny Olsen og Jan Dahl.  
Kontakt dem for mere info om tid og sted.  

VM  

I oktober afholdes det første FAI indoor skydiving world championship hos Hurricane Factory i Prag, Tjekkiet. 
Der konkurreres efter reglerne fra D4W og D2W som selv har afholdt 6 konkurrencer inden for de seneste år. 
D4W står for Dynamic4way og konkurrencen indeholder både frie rutine runder samt runder hvor alle 
holdene udføre samme rutine, men måles på hvor hurtigt de kan gennemføre den. FFU har i samarbejde med 
SU udvalgt holdet Solid Freefly til at repræsentere Danmark.  

Holdet består af Emil Landeværn Kristensen og Benjamin Mejnertz og har samlet omkring 250 tunneltimer 
sammenlagt. 

 

Nyt fra FFU 



Nyt fra FSU 

 

 

Talentudviklingsprojektets tunneltur til Bedford med Joey Jones 

Som vi læste i det forrige nyhedsbrev resulterede sidste års FS udtagelsesweekend i at vinderen af B rækken 
AirRush samt Phønix, der løb med anden pladsen til DM 2014, blev udtaget til en ny platform af projektet, 
nemlig talentudviklingsprojektet. 
Dette resulterede i en tunneltur til Bedford med ingen mindre end verdensmesteren, Joey Jones. 
Holdene ankom fredag aften, hvor Phønix startede med at flyve basic 1on1 med Joey hvor alle måtte sande at 
der var mange nye ting der blev introduceret og meget at gå i gang med. Fredagen sluttede af med mange nye 
teknikker der skulle tages ind og fire trætte hoveder. 

Lørdag skulle begge hold flyve ca. 2 timer. AirRush startede med 1on1, også her måtte hjernerne lidt på arbejde 
for at få maximal udnyttelse af sine arme og ben. Derefter gik begge hold over til at flyve skiftevis 2on2 med 2 
fra FS landsholdet VAF Warriors, og 4 way med eget hold. På denne måde kom alle igennem alle blokkene og fik 
nogle værdifulde tilbagemeldinger fra både Joey og 2on2 flyvningen. AirRush havde tidligere fløjet blokkene en 
del i tunnelen og kom lettere gennem, især når der ikke var pladsbyttere. Phønix havde travlt, da de aldrig 
havde fløjet A række blokkene før og hjernecellerne kom rigtigt på overarbejde. Det var rigtig positivt at se, 
hvordan begge hold fulgte hinandens flyvning og Phønix, der altid fløj efter AirRush, kunne lure de nye blokke 
lidt af.  

På trods af et langt og hårdt program lørdag, havde folk alligevel overskud til en tur på den berømte og 
berygtede Flow Rider som er en kunstig surf bølge,  
hvor man kan surfe med forskellige bræt typer.  
Søndagen sluttede af med rent 4 way flyvning for både  
AirRush og Phønix. Herefter afsluttede Joey med en samlet  
debriefing, efter en tunnelcamp, der har sat mange  
refleksioner i gang, både mht. træningsformen, ambitioner  
og teknikkerne hos hvert hold.  
Begge hold ser meget frem til den kommende kamp til DM. 

 

DFU Open, i regn og blæst 

DFU Open blev afviklet i de hyggelige faciliteter hos HLF.  
Desværre var vejret utrolig dårligt, og trods stand by hele  
torsdag og fredag, nåede vi kun 2 runder, før konkurrencen  
blev lukket lørdag. 

VI vil gerne rose HLF for det fine setup de havde.  
Der var endda en ekstra flyver, da Skyvanen lige havde brug for en reservedel fra Tjekkiet efter runde 1. 

Der var 4 hold i A rækken og 2 hold i B rækken. Vi håber at se de samme hold, og lidt flere, til DM hos FDK i uge 
29. 



UM I TUNNEL – Bodyflight Bedford, England  
Unionsmesterskaberne i tunnelflyvning i 16 fods tunnel. Der konkurreres i 4 way A og B række samt 2 way 
dynamic (freefly).  

16. – 18. oktober 2015 - invitationen er på vej 

Savner man nogle Formationssprings aktiviteter eller bare har lidt spørgsmål er de meget velkommen på 
FSU@DFU.dk 

 

Nyt fra FSU - fortsat 
 

FSU AKTIVITETER 2015 

 

FS UDTJEKSWEEKENDER: 

22. – 23. august ÅFC 

29. – 30. august DFC 

LÆS MERE PÅ NEMTILMELD VED AT FØLGE LINKET HER: 

https://fsu.nemtilmeld.dk/2/ 

 

DFU CUP – 4-way scramble konkurrence – årets sjoveste konkurrence.  
Man melder sig bare til og så sætter vi holdene dernede. Du skal KUN betale for dit eget spring. Video og 
instruktører er dækket af FSU. 

D. 25. – 27. september i samarbejde med FDK til Skyvan bogie.  

 

UDTAGELSESWEEKEND TIL FS BRUTTOTRUPPEN  
Kunne du tænke dig at blive en del af FS bruttotruppen og komme på Landsholdet på sigt, så er det i denne 
weekend du skal være med. Der er fysiske test og personlige interviews. Læs mere på DFU’s Facebook samt find 
dokumenterne om FS udtagelsesweekenden og FS bruttotruppen på www.DFU.dk 

D. 2. – 4. oktober 2015    

mailto:FSU@DFU.dk
https://fsu.nemtilmeld.dk/2/
http://www.dfu.dk/


Nyt fra PU 

 

Præcisions Træningslejr USA 2015. 

PU afholder årligt træningslejr i Lodi, Californien,  
og dette år var jeg så heldig at have muligheden for at tage med. 

Da det var første gang jeg var i udlandet for at springe, var jeg selvfølgelig meget spændt på hvordan og 
hvorledes det ville foregå. Selve træningen foregik på en springplads lige nord for Lodi.  

Hele arrangementet bliver hvert år afholdt af Cheryl Stearns,  
i slut april start maj. Hvor flere lande er repræsenteret på  
alle niveauer.  

Selve programmet for træningen, var sammensat af tre dele.  

Den første del bestod i nogen tilvænning og i at finde de  
områder, vi hver især skulle arbejde med i vores træning.   
Med stor hjælp fra hinanden, Mark Jones og Cheryl Stearns,  
kom vi godt i gang med træningen. 

Alt dette blev efterfulgt af anden del, som var konkurrencen  
North American Accuracy Meet. Hvor der deltog 10 hold,  
bestående af 4 springer.  

Da vi var 8 mand fra Danmark der deltog i lejren i år, kunne vi stille op med 2 hold til konkurrencen. Og da der 
var springere på alle niveauer, var konkurrencen intensiv i både A og B rækken. Hvilket resulteret i at vi fik 
gennemført 9 runder over to dage, og med et par gode danske hold placeringer. 

Efter konkurrencen havde vi en lille uge mere til at træne i. Her får man muligheden for at arbejde med de ting 
man bøvler med under konkurrencen. Måden hele arrangementet er sat op på giver en super god mulighed for 
at få rigtig meget ud af de spring man tager.   

Min personlige opfattelse af hele turen og stedet er utrolig positiv. Jeg kan kun anbefale andre til at tage med 
hvis de har mulighed for det. Man må endelig ikke tro at man ikke er god nok. Også selv om man ikke har 
sprunget præs før, alene interessen for disciplinen er nok. 

André Bøgh 

 

Lauge Bøgh lander på madrassen 

Cheryl Stearns spring nr 20.000.  



DM i FF, FS & Præcision 2015 

http://dfu.dk/news/tilmelding-til-danmarksmesterskab-2015-i-fs-ff-og-pr%C3%A6cision


FAI, verdensparaplyorganisation for luftsport, har markeret indledningen til det kommende World Air Games der 

afholdes i Dubai til december. DFU og Danmark er repræsenteret ved Christian Webber og Peter Kallehave i 

Canopy Piloting og herrelandsholdet i præcision. World Air Games 2015 

FAI udsender som DFU også nyhedsbreve, her er 2 udgave i 2015. Newsletter FAI 

FAI afholder hvert år en tegnekonkurrence, her er dette års vindere med de flotte tegninger. FAI young artist 

contest 

IPC, international Parachute Commitee, har afholdt den første world cup i wingsuit. Flotte og imponerende 

resultater og et fantastisk set up i Netheravon, England. Danmark var repræsenteret med to deltagere, Frits 

Jensen og Ulf Munkedal, som gav alt, hvad de havde og opnåede rigtig fine resultater i denne første gang. 1st. 

world cup in wingsuit performance flying 

Invitationer til EM i Canopy Piloting, Formationsspring, Præcisionsspring, Freefly er åbnet op. 8th WC and 4th EC 

Canopy Piloting  -  10th EC and 11th WC in artistic skydive, 13th EC and 20th WC in formation skydive  -  8th EC 

accuracy landing 

Invitation til første verdensmesterskab i tunnel. Danmark er repræsenteret ved VAF Warriors i formationsspring 

og Solid Freefly i, ja, freefly (artistic). 1st world indoor skydiving championship  

Antidoping i faldskærmssporten……ja, det gælder også her og hvis du har brug for at tage medicin under en 

konkurrence er der her et link til mere info. Do you need a TUE? 

KDA, Kongelig Dansk Aeroclub paraplyorganisation for luftsport i DK, har fået ny generalsekretær. Tonny 

Henriksen har været på posten i ca. 3 måneder og arbejder intens for at få sat sig ind i alle vinklerne af jobbet.  

EAS har udgivet et nyhedsbrev i maj måned. Europe Air Sports newsletter 

FLYV er et dansk magasin for alle flyinteresserede. FLYV 

FAI licens udstedes af KDA. Husk at få det på plads inden konkurrencer eller rekorder. Du finder yderligere 

information på KDA’s hjemmeside under menuen ”Sportslicenser” 

 

Nyt fra KDA, IPC, FAI 

http://www.kda.dk/
http://www.kda.dk/
http://www.kda.dk/


Nyt fra MU 

Siden sidst 
Kort efter sidste nyhedsbrev var MU repræsenteret ved PIA Symposiet.  
For de der ikke ved hvad PIA Symposiet er, så er det Parachute Industry Association der afholde konference med 
udstilling og seminarer. PIA er sammenslutningen af faldskærmsproducenter. 

I selve udstillingen var der de klassiske promoveringer af de enkelte producenters nye tiltag. Her skal særligt 
fremhæves Cookie Composites, som er i gang med udvikling af en elevhjelm med samme beskyttelsesstandard 
som en cykelhjelm. Der arbejdes desuden med integration af radio. 

Mirage Systems kunne desuden nu fremvise deres bud på en MARD i lighed med Skyhook. Et meget spændende 
”trap” system, som man kan læse mere om på deres hjemmeside. 

Der var mange spændende seminarer, så hvis du har en særlig interesse, kan du kontakte MU for uddybende 
detaljer. Men jeg vil her komme med en opfordring til seminarer/erfaringsudvekslinger ude i de forskellige 
klubber: 

• Vi har mange ting der kan hjælpe os. Det går lige fra avancerede ting som kamera, dyttere, GPS loggere til 
simple ting som goggles, handsker osv. Men hjælper de dig, eller er du bundet af dem? 

• Hvor tit har du tænkt en 2-skærmssituation igennem? Hvis du ikke flyver en rolig elevskærm er der mange 
faktorer. Hvad med en sammenfiltring med anden skærm? 

• Kunne din klub have gavn af en sikkerheds-dag? Med emner som: Hvad er en sikkerhedsudløser helt 
præcist og hvordan virker den? Indlæg fra kyndige fra de enkelte discipliner? Indlæg fra klubben om 
integrationen i klubben, fx liftsammensætning og flydrift (elev, C-springer, tandem, wingsuit osv.) 

• Hvordan er dine åbninger? Selv som garvet springer kan det være en god idé at få lavet service-eftersyn på 
din pakke-teknik. Har du stramme liner? Lige risers? Er slideren trykket ned i midten? 

• Hvordan er dine landinger? Få evt. filmet. Laver du 2-punktsflare korrekt  
(første del hårdt og kontant, anden del blødt og kontrolleret).  
Er din skærm klar til at lande når du er? Eller flyver du så uroligt at den ikke er stabil? 

• Mange klubber mangler instruktører. Hvad skal der til for at DU vil  
være instruktør? Kan din klub gøre noget? 

Jeg vil desuden gerne at i ude i klubberne taler om: 

• Hvem er MU? 

• Hvad er MU opgave? Og hvad kunne du evt. godt tænke dig MU opgave er? 

Tag snakken med en erfaren instruktør, reservepakker eller lignende. Vi vil meget gerne høre fra jer. 

Vi ønsker Jacob Sørensen, Martin Kristensen, Karsten Kristensen og Daniel Dyhr velkommen som seniorpakkere. 
Desuden er Johnni Meier blevet rigger. Stort tillykke til alle. 

 

Kommende kvartal 
I noget tid har hændelsesindberetningen ikke virket. Der er stadig tekniske vanskeligheder. 
Vi vil derfor meget gerne hvis i vil skrive en kort beretning om de materielteknisk relevante 
hændelser der evt. måtte ske eller er sket. Send den til mu@dfu.dk  
 
Martin Søeby Mikkelsen, Formand  for Materieludvalget 
 



Faldskærmsklubben.dk ,  
Danish Home of the Skyvan 

 

DM i faldskærm - 11-17 juli 2015 

Vi glæder os til at se rigtig mange til det tredje danmarksmesterskab der bliver afholdt på Lolland-Falster Airport 
i FDK regi.   

Ud over konkurrencen er der rigelig plads til funspringere i Skyvan’en, så alle er meget velkomne til at komme 
ned og deltage i DM ugen og festen. 

Tilmelding her: http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=4a4c4d453b312d3b3b3234 

 

For første gang i Dansk faldskærmshistorie kommer der 3 Skyvans på en gang, selvfølgelig på Lolland-Falster 
Airport. 
 

Danmarks rekordforsøg - 2-6 september 2015  

Så er der ikke lang tid til vi skal forsøge at sætte en ny Danmarksrekord i storformation. Det er stadig muligt at 
tilmelde sig, husk at der også er plads til dig som ikke er helt sikker på om du er klar til rekordforsøget. Du får 16 
formationsspring fra Skyvan for kun 3000 kr. Vi har plads til og brug for alle der kan/vil springe storformation, 
lad os nu få den rekord i hus. Du kan hvis du vil.  

Tilmelding her: http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=544150543b312d3b3b3933 

 

3 X Skyvan Boogie - 2-6 september 2015  

Samtidig med DKR2015 afholder vi også 3 x Skyvan Boogie, her vil Freeflyerne også arbejde med et rekordforsøg 
og hvem ved, måske har Wingsuit folkene også lidt sjov i ærmet. Derudover er der plads til alle funspringere, 
også elever der er godkendt til fuld højde. Så kom til Lolland-Falster Airport og deltag i det måske største 
faldskærmsarrangement afholdt til dags dato i Danmark. 

Bemærk vi har et maks. antal på 200 deltagere, så vent ikke for længe med at tilmelde dig. 
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=424b51523b312d3b3b3434 

 

Skyvan Boogie version 27 med DFU CUP - 25-27 september 2015 

Traditionen tro afholder vi igen Skyvan Boogie sidste weekend i september. I år afvikles samtidig DFU CUP. Hvis 
du er ny fs-springer og gerne vil snuse til 4-way, er dette arrangement et must!  

Som altid vil der være godt vejr, masser af spring og et brag af en grillfest lørdag.  

Alle er velkomne, også elever godkendt til fuld højde.  Tilmeldingen åbner i august. 

 

http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=4a4c4d453b312d3b3b3234
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=544150543b312d3b3b3933
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=424b51523b312d3b3b3434


 

 

  DFU INTRODUCERER NU EN TILBAGEVENDENDE KONKURRENCE I 
  FORBINDELSE MED UDSENDELSEN AF DFU’S NYHEDSBREVE. DER ER 
  DERFOR ENDNU STØRRE GRUND TIL, AT TILMELDE OG GLÆDE DIG TIL 
  DFU’S NYHEDSBREV FREMOVER.. 

 

 

 

FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN, SÅ SKAL DU VÆRE SKREVET OP TIL DFU’S NYHEDSBREV  

(TILMELD DIG PÅ DFU.DK) - BESVARE SPØRGSMÅLENE EFTER BEDSTE EVNE OG 
HUSK SÅ AT SKRIVE NAVN, MAIL OG TELEFON NR.,  
SÅ KAN DET VÆRE, AT DU BLIVER DEN HELDIGE VINDER. 
DU KAN DELTAGE I KONKURRENCEN INDTIL  
SØNDAG D. 17. JULI 2015 KL. 12.00. 

 

  SÅ TRYK PÅ DFU-LOGOET,  
  BESVAR SPØRGSMÅLENE, 
  KRYDS FINGRE FOR AT  
  DU VINDER KONKURRENCE. 

 

1. Præmie – Årskontrol af hovedskærm fra Para Service: Værdi kr. 675 

2. Præmie – Gavekort kr. 300 + t-shirt fra Larsen & Brusgaard 

3. Præmie – Gavekort kr. 200 + t-shirt fra Larsen & Brusgaard 

(Derudover får de 3 vindere også udleveret en DFU t-shirt) 

 

 

 

DFU’s kontor trækker lod blandt de besvarelser, hvor der er flest korrekte svar. 
Herefter vil DFU’s kontor kontakte de heldige vindere. 
Vinderne af konkurrencen offentliggøres tillige på DFU’s hjemmeside og Facebookside. 
DFU’s ansatte, ansattes familier eller DFU’s bestyrelse kan ikke deltage i konkurrencen.  

KONKURRENCE 

 
STOR TAK TIL 

SPONSORERNE AF 
DENNE 

KONKURRENCE 
 

Psst, 
svarene kan 

findes på 
DFU.dk 

http://www.dfu.dk/
http://www.paraservice.dk/
http://www.paraservice.dk/
http://www.paraservice.dk/
http://www.l-and-b.dk/
http://www.l-and-b.dk/
https://docs.google.com/forms/d/1aQ2saZHAjkPxj9IBjYRpRQq0S-tgG9WPq9gDvdKfJeg/viewform?usp=send_form
http://www.paraservice.dk/
http://www.l-and-b.dk/
http://www.dfu.dk/


Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson 

29 juni-3 
juli 

ØFK Sommerlejr Skive Lufthavn ØFK Kent Meldgård 

29 juni-3 
juli 

FS uge Skive Lufthavn 
FS uge 

(facebook) 
Martin Mikkelsen 

3-5 juli Præcision idrætslejr 
NJFK, Års 

Flyveplads 
PU Pernille Lykke 

10-12 juli 
International præcision 

konkurrence 
Tyskland PU Pernille Lykke 

11-13 juli Fortræning DM 
FDK, Lolland-

Falster Airport 
DFU/FDK FDK 

13-16 juli DM i præcision 
FDK, Lolland-

Falster Airport 
PU/FDK FDK 

14-17 juli 
DM Freefly og 

Formationsspring 
FDK, Lolland-

Falster Airport 
FFU/FSU/FDK FDK 

18-19 juli CRW skill camp 
FDK, Lolland-

Falster Airport 
Helle Eriksen Helle Eriksen 

24-26 juli Freefly klubweekend 
MFK, Viborg 
Flyveplads 

FFU Peter Svalø 

27 juli-2 
august 

Elevuge  
ÅFC/MFK/NJFK, 

Tirstrup 
Lufthavn 

ÅFC Martin Kristensen 

31 juli Swoopliga 3. runde  
NJFK, Års 

Flyveplads 
CPU   

31 juli – 2 
august 

Wingsuit Performance 
Konkurrence 

NFK, Sundbylille 
Wingsuit 

(facebook) 
Mads Olsen 

7-9 august 
International præcision 

konkurrence 
Italien PU Pernille Lykke 

12-16 
august 

Pink Open, CP international 
konkurrence 

Tjekkiet CPU Rene Hansen 

Aktivitetskalender juli-september 2015 
    for yderligere detaljer se mere på  

         DFU.DK eller facebook 



Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson 

13-15 
august 

AFF eksamen DK DK 
IU/AFF 

examinors 
Kim Hermansen 

Thomas Lauritzen 

21-23 
august 

FS udtjeksweekend 
ÅFC, Tirstrup 

Lufthavn 
FSU 

Anne Mine 
Petersen 

21-28 
august 

EM Canopy Piloting Canada CPU Rene Hansen 

22-30 
august 

EM Præcision Bulgarien PU PU 

28 august Swoop Liga 4. runde 
NJFK, Års 

Flyveplads 
CPU   

28-30 
august 

FS udtjeksweekend 
DFC, 

Turebyholm 
Flyveplads 

FSU 
Anne Mine 
Petersen 

28-30 
august 

FS udtjeksweekend 
DFC, 

Turebyholm 
Flyveplads 

FSU 
Anne Mine 
Petersen 

2-6 
september 

DK rekord formation, 3xskyvan 
boogie, Freefly, wingsuit 

FDK, Lolland-
Falster Airport 

FDK/FFU/wings
uit 

FDK 

4-6 
september 

International præcision 
konkurrence 

Østrig PU Pernille Lykke 

7-13 
september 

EM formationsspring Holland FSU 
Anne Mine 
Petersen 

18-20 
september 

International præcision 
konkurrence 

Schweiz PU Pernille Lykke 

19-20 
september 

Klubudviklingsseminar 
Næstved, 
Sjælland 

DFU Helle Eriksen 

25-27 
september 

DFU cup og skyvan boogie 
FDK, Lolland-

Falster Airport 
FSU/FDK FDK 

Aktivitetskalender juli-september 2015 
    for yderligere detaljer se mere på  

         DFU.DK eller facebook 



Dansk Faldskærms Union, Idrættens Hus,  
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, DK  

Tlf. 4326 2777 www.dfu.dk - dfu@dfu.dk 

Springpladser i Danmark 

Varde Flyveplads 

Vamdrup Flyveplads 

Viborg Flyveplads 

Lolland Falster Airport 

NFK, Sundbylille 

Rønne Lufthavn 

Tirstrup Lufthavn 

Ejstrupholm Flyveplads 

http://www.dfu.dk/
mailto:dfu@dfu.dk
http://www.vaf13.dk/
http://www.hlf-skydive.dk/
http://www.westjump.dk/
http://www.njfk.dk/
http://www.center-jump.dk/
http://www.skydive2000.dk/
http://www.mfkviborg.dk/
http://www.faldskaermsklubben.dk/
http://www.faldskaermsklubben.dk/
http://www.aversi.dk/
http://dfcskydive.dk/
http://www.nfk.dk/
http://www.fkr.dk/
http://www.aafc.dk/
http://www.skydivestauning.dk/
https://da-dk.facebook.com/FKNordenfjords
http://www.øfk.dk/

