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Miljøseminar: Miljøgodkendelse proces

Miljøgodkendelses proces 

er langtrukken og 

forholdsvis kompleks. Som 

billederne viser, er der 

rigtig mange parametre 

som der skal vurderes 

hvornår de er relevante for 

processen. 

Man kan dele det groft op i 

3 dele som vist:

1. Undersøgelser, 

indhentning af data, 

viden og reelt forbrug 

og udformning af 

ansøgning.

2. Behandling og høring i 

kommunalt regi inkl. 

lokal planer, ramme 

bestemmelse, landzone 

tilladelser m.m.

3. Godkendelse og 

implementering/brug af 

operationer og 

tilladelse inkl. 

overholdelse, tilsyn, 

rapportering mv. 
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Miljøseminar: Lokalt miljø

• DFU miljøpolitik
Miljøpolitik er relevant for at sende et stærkt signal om indblik og ansvar for andre end blot faldskærmssporten og 
medlemmerne

• Egen holdning og ansvar for lokal miljø
Klubberne og medlemmerne bør være bevidste om dette ved alle former for faldskærmsspring og brug af 
faciliteter. Faldskærmssporten er en støjende og forurenende idræt, derfor skal der imødekommes miljøhensyn 
der hvor det er muligt. Dvs. også i det lokale, når man eks. lander i naboens mark, sætte info i avis og til naboer, 
når man afholder større stævner, invitere til nabodage/åben hus, have klare retningslinjer for 
olieopbevaring/håndtering, tankplads godkendelser på plads, overholde tilsyn, loade flyet så hurtig som muligt, 
have uddannede piloter, som flyver godt og bevidst, så få overflyvninger som muligt og meget mere.

• Energiforbrug:
Ved at være opmærksom på energiforbrug, kan man bl.a. stå stærkt overfor kommune og andre større instanser. 
Dvs. få renoveret og optimeret sine faciliteter så vidt muligt. De klubber som har gennemført energiforbedringer i 
de senere år, har fået støtte fra kommunen, da både kommune og klubben selv sparer penge (og energi). At skabe 
en moral og ånd i klubben hvor man hjælper og husker hinanden på at håndtere energiforbruget fornuftigt, giver 
bonus effekt. Det er rart og fornøjeligt at være i faciliteterne og klubben bruger mindre frivillig tid på at håndtere 
problemstillinger.

• Affaldshåndtering:
Sortering af affald, er efterhånden noget der bliver gjort i alle klubber, især mht. dåser og plastflasker. DFU vil 
undersøge om der kan laves en fælles løsning/mulighed med et renoveringsselskab ifht. 100% korrekt 
affaldssortering på det resterende affald.
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Miljøseminar: Miljøpolitik(skabelon)
• Miljø politik for XX klub

• XX klub vil overfor medlemmer, organisationer og 

interessenter vedstå sig sit ansvar for oplysning 

omkring miljø og hensyntagen til støj, energiforbrug og 

lokale islæt generelt

• XX klub anerkender at der skal skabes rammer for at 

imødekomme lokale, kommunale og nationale 

miljøforanstaltninger i klubregi

• XX klub vil opfordre til at der i klubregi bliver håndteret 

såvel miljø som energiforbrug af alle medlemmer og 

andre interessenter som bruger XX klubs faciliteter og 

område

• XX klub vil ved fysiske tiltag opfordre medlemmer til at 

spare på vandet, lyset, brændstof (både biler og fly) 

m.m.

• XX klub har udpeget en miljøansvarlig i klubben. Den 

miljøansvarlig vil i samarbejde med DFU sørge for at 

forståelsen og accepten for miljø og energi er til stede 

blandt medlemmerne og vil kontinuerligt arbejde med 

områderne i klubregi

• XX klub vil opretholde overholdelsen af ovenstående 

ud fra et sikkerhedsmæssigt syn og den til hver en tid 

gældende luftfartsbestemmelse for udøvelsen af 

faldskærmsspring samt lovgivning

• Der skal kun medtages og nævnes de punkter som 

man kan - og har intentioner om - at gøre noget ved

• Miljøplan
Miljøplan eller strategi kan være et bedre sted at 
starte for klubben. Man kan formulere en holdning til 
de muligheder der er for at forbedre miljø, energi og 
affald samt udpege en miljøansvarlig og have punktet 
”miljø” på dagsordenen ved bestyrelsesmøder, 
medlemsmøder og generalforsamling

• Det kan være punkter som f.eks.:
at nedbringe elforbrug, ved at opsætte lyssensorer, 
skifte elradiator ud med brændeovn (hvis muligt), 
optimere loading area og afstand fra 
manifest/stævnekontor, udvikle og optimere flyvningen 
inkl. finaler der er korrekte første gang, skifte propel 
inden for f.eks. 5 år fra 2-bladet til 3-bladet, få 
solceller, vandspare funktioner på vandhaner, 
varmepumpe/veksler inkl. elektronisk styring, at gøre 
affaldssortering nem og tilgængelig, skifte gamle 
frysere og køleskabe ud, efterisolere bygning, tænke 
over forbrug af vand og rense/vaskemidler ved vask af 
fly, have en holdning til oprydning og nedlukning af 
stævner, opfordre til samkørsel både lokalt og til andre 
klubber/stævner

• Mange ting er muligt, hvis man arbejder målrettet for 
at indfri nogle af optimeringerne og implementeringen 
af det. Dansk retur system har en fornuftig ordning 
mht. pant af flasker og dåser, som kan hjælpe på 
udfordringen med at komme af med sin 
affaldssortering (hvem kører på genbrugspladsen og 
til brugsen for at få panten/penge med retur) Flere 
klubber bruger dette system.

Dansk Faldskærms Union 2014



Miljøseminar: Støtte muligheder

• Kommuner er 

samarbejdsvillige, alle bør 

kunne søge om støtte

• LAG midler (lokale aktions 

grupper) kan bruges

• Friluftsrådet har støtte 

ordninger til friluft baserede 

aktiviteter og brug af natur

• Lokale instanser f.eks. 

Byggemarkeder, bank 

forbindelser, Carlsberg 

sportsfond m.m.
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Miljøseminar: Miljøkompensation

• Faldskærmssporten udleder meget co2, 

både med fly, bilkørsel og tunnelflyvning

• Det er dog en meget lille del af den 

samlede flyindustris udledning!

• Gavner det noget, at overveje 

miljøkompensation?

• Sverige har indført det frivilligt for 

klubber og har indsamlet 120.000 kr. i 

2013, som de sender som støtte til et 

vindmølle projekt i Indien!

• Retter vi fokus et sted hen hvor vi 

egentlig ikke ønsker det (indtil videre har 

det ikke været ”oppe” at vende, at vi er 

en forurenende sportsgren)?

• Kan vi miljøkompensere lokalt i stedet?

• Hvad og hvordan kan 

miljøkompensationen gavne og komme i 

spil?

• Klubberne kan indføre det på alle 

1.gangs elevspring og tandemspring, 

f.eks. 15 kr./spring og samle disse 

penge sammen til solceller, 3 bladet 

propel, turbodiesel motor (som flyver 

mere effektivt og derved spares der 

brændstof, støj og tid) 

• DFU kan indføre det på alle elev- og 

tandemblanketter og oprette en 

miljøfond af pengene, som klubberne 

kan søge støtte fra når de ønsker at 

optimere deres miljø

• Andre muligheder?
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Klubudviklingsseminar: Lokale medier
• Lokale medier er mange ting:

TV, radio, aviser, turistinformationer, kommunale 

idræts informations delinger, flyers på tekniske skoler, 

gymnasier og meget mere

• Skal det skabe opmærksomhed for klubben 

som klub og idræt?
Den lille gode historie kan være med til at belyse 

faldskærm som en idræt for alle og ikke kun en 

adrenalin hungrende ekstrem sport

• Skal det være direkte markedsføring for 

tiltrækning af elever og/eller tandem?
Budskabet skal være tydeligt og nemt at tage fat i for 

dem som er udpeget målgruppe

• Skal det give en generel bevågenhed i 

lokalsamfundet for bedre at kunne skaffe 

sponsorer og samarbejdspartnere?
Så er det vigtigt at få nævnt det lokale tilhørsforhold 

og få fulgt op på aftaler med samarbejdspartnere. 

Seriøsiteten skal være afspejlet i 

informationen/oplægget.

• Skal det være baseret på 

konkurrencedeltagelse og medaljehøst?
Det kan være et godt islæt at tage med i vurderingen, 

da det viser at det er en idræt med muligheder.

• Man skal vælge et eller to områder at fokusere på

• Man kan med fordel udpege en medieansvarlig i 
klubben

• De lokalt forankrede medier kan være nemmere at 
komme igennem hos og få gentaget succes 
oplevelser/historier

• Synlighed skaber øget opmærksomhed i positiv 
forstand

• Lokale medlemmer skal så vidt muligt involveres i 
kontakt og historierne (15 minutes of fame – nogen 
der kender nogen og har læst om deres succes 
historie lokalt!)

• Naboklager og lokale udfordringer kan mindskes 
ved at fremhæve de gode historier

• Der kommer en bredere belysning af sporten, klub 
og muligheder både kommunalt men også på 
landsplan
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Klubudviklingsseminar: Samarbejde ml. 

klubber og udvalg
• Klubudvikling kan være flere forskellige 

ting

• Samarbejde med andre klubber og 

udvalg

• Egne nye og konstruktive/produktive 

aktiviteter

• Indarbejdelse af struktur og 

aktivitetsoversigt i god tid for sæsonen

• Små tiltag lokalt er også væsentlig 

klubudvikling

• Klubsamarbejder kræver klare 

retningslinjer og aftaler

• Udnyttelse af miljøgodkendelser og fly 

på tværs af landet og klubber

• FFU og FSU forventer at lave roadshow

i hele landet med info om discipliner og 

tilhørende sikkerhed primo 2015

• Vinteraktiviteter kan gavne social 

sammenhold og bedre fastholdelse af 

medlemmer

• Uddelegering til ivrige nyere medlemmer 

kan gavne fastholdelsen og initiativet
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• Elevuge med både AFF og alm. elev

• Storfly stævner med disciplin udvalgs aktiviteter

• Fælles 1. hjælpskurser

• Invitation til julefrokoster/hangarfester/øl cup til 

naboer og nabo faldskærmsklubber

• Fælles natspring

• Lokale disciplin weekender

• Sommerlejr

• Instruktør udveksling/udvikling

• Fælles ”C hva’ nu?” aftener i regionerne

• Tandemweekender

• Fælles materiel/seniorpakker kursus

• Klubmesterskaber i samarbejde med PU (præc) 

og deres præcisionsmåtte

• Årets video, en god vinteraktivitet

• Åben hus for lokal området gerne i samarbejde 

med flyveplads udvalg/klubber

• Samarbejde med andre udendørs idrætter –

foreninger eks. Fotoklub, bmx/mountainbike, 

kitesurfing, orientering, og mange flere evt. 

netværk via kommunale idrætsråd el. 

idrætsunioner

• Man skal gøre det som giver mening at være 

sammen om:

springene

øllet

samværet

maden

festen

dialogen

aktiviteten

”at komme væk hjemmefra” (både klub og 

egen bopæl)

disciplinen

vejret

• Hvad fylder og betyder mest i jeres klub og 

aktiviteter?

• Husk, at det kan være godt og udviklende at 

imødekomme det alternative fællesskab

Klubudviklingsseminar: Samarbejde ml. 

klubber og udvalg
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Klubudviklingsseminar: Instruktør 

udfordringer
I’er gruppen:
• Var vidt omkring i tankerne, bl.a. om man kan 

ryste posen så meget, at man stort set kun har 

1 type instruktør, men gerne med ekstra 

mulighed for speciel fagkundskab (f.eks. AFF, 

tandem, elev) med et længere ins.elev forløb 

og flere spring inden man går den vej

• Kan man lade ins.II godkende mere 

selvstændigt?

• Kan tingene samles mere?

• Skal man være ”håndværker” inden man bliver 

”leder”?

• Hvorfor er det man bliver I’er?

• Hvad er det, der er svært?

• Hvad er det der er godt?

• Hvordan fastholder vi I’erne?
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II’er gruppen:
• Er håndværkerne, ”hands on”

• Rammerne for arbejdet og opgaverne skal 
respekteres fra både klub og I’er

• Mulighed for at holde ”fri” til at dyrke sporten

• Ikke alle II’ere skal være I’ere!!!!!

• Der skal være bredere fokus på frivilligheden 
som instruktør herunder at sige tak eller 
fiskekutter eller altankasse, hvis ordet tak er for 
”omstændigt” at bruge.

• Frigørelse fra unødige opgaver er væsentlig for 
ikke at gå død i instruktør jobbet.

• Hvad er det der er svært/besværligt?

• Hvad er det der er godt og bekræftende?

• Hvordan fastholder vi ins.II’ere til fortsat at 
virke eller komme videre i instruktør 
uddannelsen?

Klubudviklingsseminar: Instruktør 

udfordringer
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Ins.elev gruppen:
• Krav til at starte på ins.elev ok, dog burde 

anciennitet i sporten samt anbefalingen/indstilling 
fra klubben vægte tungere end antallet af spring 
inden for de seneste 2 år

• Forskellige motiver for at blive instruktør i 
faldskærmssporten, det menneskelige aspekt bør 
være en væsentlig faktor

• Det er et naturligt skridt i ”faldskærmskarrieren” 
at blive instruktør

• Klubben og ins. I har et stort ansvar i 
uddannelsen og opbakning

• Der skal være større fokus på den personlige 
udvikling og leder ansvaret, når man skal 
rekruttere til sporten og videre til instruktør delen

• Det må gerne være afspejlet hele vejen igennem 
at man selv får rigtig meget ud af at blive og 
være instruktør (egen individuel udvikling som 
springer og person)

• Synliggørelse af opgaver for stævnet generelt vil 
afhjælpe alles områder og fokus for at holde sig 
til ens relevant arbejdsopgave

Klubudviklingsseminar: Instruktør 

udfordringer
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Klubudviklingsseminar: Instruktør 

udfordringer
Stævne organisering og 

håndtering gruppen:
• Alt udspringer fra klubbens håndtering, 

retningslinjer og opsætning af stævner

• Forventningsafstemning inden 

sæsonstart med bestyrelse og 

instruktør/pilot/stævneleder stab

• Instruktørmøder i løbet af sæsonen (1-2 

stk.)

• Evaluering efter sæsonen med 

bestyrelse, instruktør/pilot/stævneleder 

stab

• Udfærdige en stævne oversigt over 

uddelegér bare opgaver

• Få inddraget alle fra starten

• Bruge det stævnesystem som er bedst 

egnet (skywin er ikke optimalt for alle 

klubber)

• Alle opgaver har en faktor for afvikling af 

stævner

• En prioriteringsliste kan afhjælpe 

frustrationer der dannes under et 

stævne

• Synliggørelse af samarbejde og 

retningslinjer fysisk i klubben evt. v. 

manifest
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