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Medlemmer i 2014 

Medlemstallet faldt desværre i 2014, dog kun ganske marginalt  
fra 3288 (2013) til 3214 (2014), hvilket svarer 2,25% i 
forhold til 2013. Dette afspejles primært i det større  
fald i salget af elevpakker, hvor der er set et fald på  
370 stk. fra 2013 til 2014. 

 

DFU’s økonomi 

Samlet set  så endte 2014 med et mindre underskud  
på 25.000 kr. i forhold til et budgetteret underskud på 
160.000 kr. Som nævnt ovenfor, så faldt vores indtægter 
signifikant på salg af elevpakker – denne tendens sås desværre også på salg af tandemerklæringer.  

I denne ligning skal det nævnes, at vi dog ser en klar tendens på bedre fastholdelse, da vores indtægter på 
kontingenter steg tilsvarende. Dette bliver spændende at følge fremover, men dette er jo et skulderklap til Jer 
som klub, at I tilbyder spændende  og udviklende aktiviteter for Jeres og DFU’s medlemmer.  

 

Nordisk samarbejde 

I januar deltog DFU i et nordisk samarbejdsmøde i Stockholm, som var arrangeret af vores svenske naboer.  
Det var et par givtige dage, hvor både Norge, Sverige og  DFU delte ud af egne erfaringer, diskuterede vores 
udfordringer, som langt henad vejen er ens. Vi blev dog enige om, at vi skal reklamere for hinandens 
mesterskaber, som fremover kan blive til et nordiske mesterskaber.  Samtidig arbejdes der på en fælles 
forsikringsløsning, som skal kunne tilbydes den enkelte springer – som indeholder både ulykkes- og 3-
partsforsikring. 

 

Visionsarbejde i DFU 

DFU’s bestyrelse trækker for alvor i arbejdstøjet, når de i weekenden d. 17.-19. april afholder bestyrelsesseminar, 
hvor DFU’s visioner gennemses og ”renoveres” på baggrund af de input bestyrelsen har fået fra 
disciplinudvalgene.  
Derudover vil bestyrelsen evaluere DFU’s frivillighedsstrategi og de udfordringerne der ses generelt i forhold til 
det kommercielle pres der ses på frivillighedskulturen i Danmark. 

 

HUSK AT DFU’S KONTOR HOLDER LUKKET I UGE 14. 
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Nyt fra teknisk sekretær 
Årets FB-revision –  og lidt om FB-ændringer generelt 

De fleste år har den årlige FB-revision kun drejet sig om enkelte justeringer. 
 
Men i år er der både på certifikatområdet og ganske særligt på materielområdet markante ændringer.  
 
De større ændringer vil blive omtalt her, men ellers henvises til ændringsoversigten forrest i FB’eren. I de enkelte 
FB’ere er som altid markeret med lodret streg i venstre margen ud for de steder, hvor der er sket rettelser.  
 
A- og B-certifikat (gen)indføres.  

Vores grundlæggende certifikat hedder C-certifikat. 
 
Det skyldes, at DFU tidligere har haft både A- og B-certifikater, som man erhvervede undervejs i 
grunduddannelsen. Men da det først var ved C-certifikat, at man fik adgang til at springe selvstændigt uden at 
være under opsyn af en instruktør-I, gled A- og B- certifikatet efterhånden ud.  
 
Som bekendt har et af DFU’s fokusområder gennem længere tid været at fastholde vores elever, så de bliver i 
sporten i stedet for bare at prøve et enkelt eller et par spring.  
 
Som et tiltag i den sammenhæng er nu igen et A-certifikat og et B-certifikat lagt ind undervejs i 
grunduddannelsen for at give eleverne nogle lidt mere opnåelige og iøjnefaldende delmål at gå efter.  
 
A-certifikat giver eleven ret til at springe fra ”fuld højde” uden hopmester og erhverves for en elev på 
automat/manueluddannelsen ved bestået stade II, for en AFF-elev ved bestået level 8 samt godkendelse til at gå 
uden hopmester.  
 
B-certifikatet svarer stort set til, at eleven har fuldført stort set hele indholdet i grunduddannelsen, men næsten 
blot mangler springantallet og dermed den fornødne erfaring for at få C.  
 

Udover ændring i GB 33, der handler om certifikater, har det været nødvendigt at rette alle de steder, hvor der er 
regler for ”springere uden certifikat”. Nu bruges i stedet ordet elever, der i GB 33, pkt. 2 er defineret som 
springere uden gyldigt DFU C-certifikat. Bemærk, at dette ikke gælder springere bosat i udlandet, jf. GB 30, pkt. 6, 
hvor den instruktør-I, der har ansvaret for den pågældende udenlandske springer, må foretage en konkret 
vurdering af, hvad springeren må få lov til. 

 
For ikke at medføre større papirarbejde for instruktørerne og DFU’s administration skal der ikke udstedes 
certifikat for A og B. Det skal bare noteres på logkortet.  



Levetidsregler for tandem- og elevgrej  

Det har gennem snart en årrække været overvejet at indføre en maksimal levetid for grej. Senest blev det 
indgående drøftet på materielårsseminaret i 2013, hvor der var enighed om, at der skulle arbejdes hen mod en 
maksimal levetid på 20 år for tandem- og elevgrej.  
 
Efter at have været varslet gennem flere år er reglen nu en realitet, se MB 60, pkt. 7. 
 
Lettelse af papirarbejde omkring pakkecertifikat 

MU har i 2014 været særdeles aktive og fremkommet med adskillige rigtigt udmærkede idéer. 
 
Blandt andet kom de til at tænke over, hvorfor der egentligt skulle ske særskilt fornyelse af pakkecertifikat, når 
det er en forudsætning for fornyelse af C-certifikat, at man også har gyldigt pakkecertifikat. Og når det nu er et 
krav til instruktør-I også at være seniorpakker. 
 
Fornyelse af C-certifikat burde derfor automatisk samtidig indebære fornyelse af pakkecertifikat. 
 
Videre bearbejdning af denne faktisk ret geniale idé medførte, at pakkecertifikat forstået som et selvstændigt 
stykke ”pap” nu afskaffes. For de, der allerede har C-certifikat, vil fornyelse af C-certifikatet automatisk 
medføre, at man også har gyldigt pakkecertifikat.  
 
For eleverne noteres det blot på logkortet, når man får pakkecertifikat. Hvis eleven ikke når at få C-certifikat 
inden årsskiftet, må en seniorpakker notere fornyelsen på logkortet.  
 
Det indebærer den yderligere fordel, at der ikke skal udfyldes og indsendes ” certifikatandragende”, og DFU’s 
administration slipper for at sidde og udstede certifikat og sende det til springeren. 
 
I de nye regler, der nu findes i MB 61, er også taget højde for, hvis en ikke-springer gerne vil have 
pakkecertifikat, for eksempel et 14-årigt ” springerbarn”. I så fald kan udstedes et pakkecertifikat på ”pap” som 
hidtil.  
 
Ved de højere materielgrader, seniorpakker osv, samt godkendelse til at pakke tandemskærme, er det stadig 
nødvendigt at have et særskilt pakkecertifikat, idet der skal mere end seniorpakkerstatus til at foretage 
fornyelse. 
 
Præcisering vedrørende pakkeuddannelsen 

Pakkecertifikat udstedes af en seniorpakker eller højere materielstatus. Men selve uddannelsen foregår i vidt 
omfang ganske lavpraktisk som sidemandsoplæring fra personer blot med pakkecertifikat.  
 
MU har nu opdelt pakkeuddannelsen i stade 1 og stade 2, hvor stade 1 er den del, som en almindelig pakker kan 
stå for, mens stade 2 er den del, der skal en seniorpakker ind over. Indholdet af de to stader beskrives nærmere 
i en PA, knyttet til MB-afsnittet. 

 

Nyt fra teknisk sekretær 
Årets FB-revision –  og lidt om FB-ændringer generelt 



Nyt fra teknisk sekretær 
Årets FB-revision –  og lidt om FB-ændringer generelt 

Diverse præciseringer 

Som altid har det hist og her på grund af konkrete episoder været nødvendigt at uddybe en regel eller tilføje 
noget, der egentligt burde være selvindlysende uden at stå udtrykkeligt noget sted. 
 
I SB 20 er FF-konkurrencer nu opdelt i en A-række for head-down og en B-række for head-up, og samtidig er det 
præciseret, at man skal være tjekket ud til henholdsvis head-down og head-up for at deltage.  
 
I GB 31, pkt. 7 g, om mærkning af elevgrej er vægtgrænsen ændret til springklar vægt. Det hænger sammen med, 
at den opdaterede PA-liste over hovedskærme, godkendt til elevbrug, arbejder med springklar vægt, dvs som 
defineret i GB 45, pkt. 4: springerens nøgenvægt + vægt af vægtvest/bælte + et standardtillæg på 10 kg for resten 
af udrustningen. Så klubberne skal gennemgå deres grej og mærke det i overensstemmelse med den nye liste og 
vægtgrænserne.  
 
I GB 33 er reglerne om, at en instruktør-I kan inddrage en springers certifikat, nu udvidet med nærmere 
beskrivelse af, hvordan det forholder sig med en elev, hvor en instruktør-I beslutter, at eleven ikke må fortsætte 
med at springe. Det ligger naturligvis i forvejen helt klart inden for en instruktør-I’s kompetence. Men efter en 
konkret episode med en elev, der var noget utilfreds med at få at vide, at det var sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, 
at han fortsatte med at springe, blev det besluttet at præcisere, både at en instruktør-I har ret til at træffe den 
beslutning, og hvordan man kan klage over det. 
 
I GB 34 om opvisninger er nu regelsat det, der altid har været praktiseret, nemlig at visse krav til landingsområde 
med mere ikke gælder ved opvisninger. Samtidig er fastslået, at der kan være opvisningslokaliteter, hvor 
opvisningsinstruktørerne har pligt til at indhente godkendelse direkte fra DFU’s bestyrelse. Bestyrelsen har for 
eksempel for flere år siden besluttet, at opvisninger i Parken i København skal forelægges for bestyrelsen.  
 
I GB 36 har det vist sig nødvendigt at fastslå - hvad ellers burde ”go without saying” for en sikkerhedsbevidst 
tandemmaster - at der ikke må foretages linket exit med en tandem. 
 
I GB 40 om udtjek til at springe FS er nu indført, at det ikke kun er AFF-instruktører, der må virke som FS-
udtjekkere i forhold til med springere, der endnu ikke har C-certifikat. Der er givet mulighed for, at FS-udtjekkere, 
der er instruktør-I eller –II og har ekstra erfaring også kan forestå FS-udtjek før C-certifikat.  

 
GB 45 med reglerne om skærme til C-certifikatspringere er ændret for så vidt angår springere med mindre end 
200 spring. Her vil det fremover være sådan, at disse springere kun må springe i skærme, der er udtrykkeligt 
nævnt på en PA-liste, som MU sørger for løbende at ajourføre.  
 
I GB 46 om piloter er proceduren omkring inddragelse af en pilots godkendelse til at flyve faldskærmsflyvning 
præciseret. 



Læs PA’erne! 

Ovenfor er flere gange henvist til PA’er.  
 
PA står for Praktiske Anvisninger.  
 
PA’erne er ikke regler, men blot vejledninger, blanketter til ansøgning om diverse og lignende. De kan ændres af 
det udvalg eller andet DFU-organ, der har lavet dem.  
 
De bærer en betegnelse, der viser, hvilket FB-afsnit de hører til. For eksempel hedder skærmlisterne PA-MB, og 
blanketten til ansøgning om C-certifikat PA-UB.  
 
MU har netop gjort et stort arbejde for at få alle deres PA’er i orden, og disciplinudvalgene er opfordret til lægge 
materiale som for eksempel program for udtjek til de forskellige springformer  ind som PA’er. 
 
Regelafsnittet på hjemmesiden 
Regelafsnittet har ikke været tilfredsstillende efter hjemmesideændringen. Det har været svært at finde rundt, 
og nogle ting har helt manglet.  
 
Der arbejdes på at få alt ordentligt på plads, med udgangspunkt i den måde, det var struktureret på den gamle 
hjemmeside.  
 
Logkort 
Logkortet skal selvfølgelig rettes til, så der bliver rubrikker til A- og B-certifikat og pakkecertifikat. Indtil vi får 
lavet nye logkort, må man benytte de eksisterende ekstra-rubrikker. 

 

Nyt fra teknisk sekretær 
Årets FB-revision –  og lidt om FB-ændringer generelt 



Lidt generelt om FB-ændringer 

Alle er velkomne til at foreslå FB-ændringer.  

Det gælder både med hensyn til ændringer med et egentligt indhold – og så, hvis man falder over noget, der er 
smuttet.  

For eksempel var de vedtægtsændringer, der netop i år blev gennemført, affødt af, at nogen havde nærlæst 
vedtægterne og studset over, at der tilsyneladende stod det samme to forskellige steder, og at der optrådte et 
lovfortolkningsudvalg, selvom det udvalg var afskaffet for lang tid siden.    

En af de små FB-ændringer skyldes, at en opmærksom læser havde opdaget, at da vi indførte begrebet 
”udtjekker”, var det smuttet at få det konsekvensrettet et enkelt sted.  

Som DFU’s ”regelbestyrer” er teknisk sekretær meget taknemmelig for den slags henvendelser. Tak til de 
opmærksomme og eftertænksomme læsere.  

Hvis man har et forslag til en regelændring, bør man kontakte det udvalg, der har med det område at gøre. Er 
det en ændring med sikkerhedsmæssig eller uddannelsesmæssig konsekvens, bør forslaget sendes til IU. Er det 
noget med materiel, er MU det naturlige sted at henvende sig.  

Man kan også altid kontakte teknisk sekretær, der har det overordnede ansvar for at sagsbehandle FB-
ændringsforslag og forelægge dem for resten af bestyrelsen. 

I et tidligere nyhedsbrev er udførligt redegjort for, hvordan det rent praktisk går til, når der skal ændres i 
FB’eren.   

Den redegørelse skal ikke gentages her. Interesserede kan læse den i det tidligere nyhedsbrev på hjemmesiden.  

Her skal blot mindes om to ting: 

Den ene er, at FB-ændringer som altovervejende hovedregel kun foretages én gang årligt, med udsendelse 
senest 1. april. 

Den anden er, at det ikke bare er bestyrelsen, der sådan uden videre lige sidder og beslutter en FB-ændring. Et 
ændringsforslag skal gennem sagsbehandling i de relevante kredse, nogle gange i flere forskellige udvalg - der er 
måske erfarne springere på det pågældende område, der skal konsulteres -  forslaget skal formuleres, så det 
passer ind i FB-systematikken – det skal undersøges, om det giver anledning til konsekvensrettelser andre steder 
- og først derefter kan et forslag forelægges bestyrelsen til godkendelse.  

Derfor kan forslag, der modtages efter 1. januar, ikke forventes at komme med i det års FB-revision. 

Nyt fra teknisk sekretær 
Årets FB-revision –  og lidt om FB-ændringer generelt 



Nyt fra udviklingskonsulenten 

 

Foråret er over os og alle faldskærmsspringere er nu så glade……. 
 
På nuværende tidspunkt er der fuld gang i springkalenderen med masser af muligheder og aktiviteter i klubberne 
igennem disciplin udvalgene og klubbernes egne initiativer. Der er allerede afviklet og gennemført op til flere 
elevkurser i hele landet, så der lagt op til en forrygende sæson. Husk at fasthold de nye springere og introducere 
dem til alle de muligheder DFU og klubberne har. Hvis man er villig til at køre en lille smule rundt og organisere 
overnatning, samkørsel mv. er der aktiviteter i hele landet hver weekend igennem hele sæsonen. Så spring løs og 
tag et kig på kalenderen lokalt og nationalt. 

 

Klubbesøgene rundt omkring i landet er for mig allerede startet. Et par stykker er det blevet til i starten af året og 
jeg håber at komme forbi alle aktive klubber i løbet af 2015. Klubbesøgene giver god og relevant indblik i 
klubbernes udfordringer og succes oplevelser samt en bedre mulighed for dialog omkring helheden af DFU. Det 
klassiske spørgsmål: Hvem er DFU???? kommer derfor ofte i spil på klubbesøgene. Hvis din klub har interesse i et 
klubbesøg, så kontakt mig gerne, da jeg generelt planlægger et stykke tid frem ad gangen. 

 

Klubudvikling er en anden stor del af mit daglige arbejde. Op til flere klubber har allerede gjort brug af 
muligheden, hvor man som klub kan få hjælp til at komme igennem en specifik udfordring, udviklet sin 
bestyrelse, få organiseret sine aktiviteter og planlægning, udarbejdet årshjul og ansvarsområder, fokus på en 
disciplin udvikling i klubben eller optimeret sit instruktør potentiale og udvikling for blot at nævne nogle af 
områderne, som ligger under klubudvikling. Hvis man ønsker at høre mere om mulighederne, er man altid 
velkommen til at kontakte mig på mail el. telefon eller tage en snak på et stævne eller ved en konkurrence, hvor 
jeg er til stede. Eller tage en snak med en af de klubber, som har haft klubudviklingsaftaler i samarbejde med 
DFU: FS2000, VAF, CJ, MFK, ÅFC, FKNF, WJ, HLF, ØFK, AFC. Mulighederne er mange og de ligger lige for til at tage i 
brug. 

 

DFU hjemmeside og facebook og alle de andre kommunikationsplatforme, som er mulige, giver et bredt indblik i, 
at der sker rigtig mange ting i faldskærmssporten i Danmark. Mange lokale initiativer opstår og sammen med de 
officielle aktiviteter under DFU, giver det mulighed for alle medlemmer at udvikle sig uanset niveau! Hold øje 
med DFU hjemmeside, facebook og googlekalenderen (som ligger sammen med nyheder på hjemmesiden) og 
husk at bakke op om initiativerne og aktiviteterne. Jo flere aktiviteter, der bliver gennemført med succes og bred 
opbakning jo flere faldskærmsspringere er der at dele sin passion med  

 

Til sidst vil jeg runde af med en lille reminder…..husk at det er først på året, be safe og få startet sæsonen godt 
op. Der er masser af spring der skal springes hele sæsonen igennem, så få børstet støvet af i en god og sikker 
opstart efter vinterperioden.  



Nyt fra FSU 

FS landsholdet VAF Warriors sæson 2015 er godt begyndt 

Så har vi endelig fået startet op på vores træningssæson - en sæson der kommer til at adskille sig lidt fra hvad vi 
er vant til. Det gør den fordi vi i år har valgt ikke at træne i DeLand som de foregående år men i stedet har valgt 
udelukkende at træne i Europa. Det gør vi dels for bedre at kunne sprede vores træning hen over sæsonen og 
dels for at kunne bruge den samme træner i tunnel og frit fald. Vores valg af træner faldt naturligt på Roy 
Janssen da han efter et veloverstået VM valgte at være træner på fuld tid.  

Sæsonen startede i januar hvor vi tog til Empuriabrava for den første tunnel camp. Det var en hård camp, ikke 
kun fysisk men hovederne kom også på overarbejde. Ny træner er lig med nye input og nye fokuspunkter for de 
forskellige blokke. Men alt i alt en god camp hvor vi fik mulighed for at afprøve samarbejdet med træneren. 

Tunnelcamp nummer to er netop afsluttet og har budt på endnu en omgang ømme muskler og noter som skal 
huskes. Det har været en fantastisk camp hvor vi alle sidder med følelsen af at have lært en masse og vi glæder 
os utrolig meget til at komme rigtig i luften igen på næste camp. 

Frem mod DM i uge 29 står den på to camps i Empuriabrava samt en camp til FDK’s Skyvan boogie sidst i juni.  

 

DFU TUNNEL CUP afholdt i Copenhagen Air Experience med stor succes 

Smil fra øre til øre og masser af læring var fællesnævner  
for alle deltagerne til årets DFU Tunnel Cup. Det er første  
gang FSU prøver at afholde denne konkurrence og der er  
allerede nu lagt op til en gentagelse i 2016.  
16 deltagere og 5 instruktører startede lørdag morgen  
kl. 08.00 med at forberede ”opvarmnings” flyvningen,  
der var lagt ind, for at instruktørerne havde et billede af  
alle deltagernes flyveegenskaber. Det blev en sjov  
formiddag hvor alle lige fik lidt luft på maven igen efter  
vinterens pause. Efter opvarmningen blev folk inddelt i hold.  
Der var 3 personer på hvert hold og holdene var sat sammen  
efter erfaring og faldhastighed. Det fungerede rigtig godt, og  
nye såvel som mere erfarne FS springere fik alle sved på panden og synes det var rigtig sjovt og lærerigt. Lørdag 
eftermiddag startede konkurrencen og vi fløj 6 runder lørdag. Herefter kørte de fleste deltagere til Aversi 
Faldskærmsklub, der havde været så venlige at lade os overnatte i deres klubhus. Der var kolde øl og det var 
perfekt. Søndag fløj vi de sidste 4 runder og havde præmieoverrækkelse.  
Herunder ses scores fra konkurrencen: 

 

 



Nyt fra FSU - fortsat 
Nyt fra Talentudviklingsprojektet – AirRush og  
Phønix godt i gang med træningen 

Meget nyt at lære med 14 nye A række blokke, der skal være trænet,  
fløjet og på rygraden inden DM i uge 29. Begge hold har lagt hårdt fra land og meldt ud at de stiller op i A rækken 
til DFU Open i HLF, det er super sejt. Der er lagt op til fantastisk konkurrence mellem de to hold til DM, som vi ser 
meget frem til. Der er planlagt fælles tunnelcamp for Talentudviklingsprojektet i slutningen af maj, hvor der både 
skal flyves 1on1 basic, 2on2 og 4-way træning.  
 
FSU repræsenteret til årligt IPC (International Parachuting Comittee) møde 

FSU Formand, Anne Mine Petersen deltog i IPC møde i Bulgarien i januar. Det var en god oplevelse at få indsigt i 
hvordan konkurrencereglerne for alle discipliner bliver lavet og vedligeholdt. Er du interesseret i at vide mere, 
kan du finde lidt læsestof her, hvor også konkurrenceregler og ”Sporting Code” kan findes via linket her: 

Emner vedr. Formationsspring der blev vedtaget til mødet:  
Indoor Skydiving bliver et VM i 2015, så VM for hhv. indoor og outdoor ikke ligger samme år. VM i indoor 
skydiving afholdes d. 21. – 24. oktober 2015 i Prag.  Anne Mine blev valgt ind i FS kommiteen.  
Forslag til ændringer af blokke eller randoms er meget velkommen på mail til FSU@DFU.dk  
 
FSU AKTIVITETER 2015 - LÆS MERE PÅ NEMTILMELD VED AT FØLGE LINKET HER: https://fsu.nemtilmeld.dk/2/ 

FS UDTJEKSWEEKENDER: 
23. – 25. maj VAF 
19. – 21. juni Center Jump 
22. – 23. august ÅFC 
29. – 30. august DFC 

 
FS UGEN og FS udtjekker uddannelse – sammen med ØFK sommerlejr i uge 27 i Stauning 

Vil du gerne have dit FS udtjek, være FS udtjekker, modtage FS coaching eller generelt bare har den mindste 
interesse/nysgerrighed om FS – så er FS ugen stedet! 

Tilmelding er gratis (detaljer om hvordan tilgår). Du betaler dit eget spring og så vil hver deltager få dækket nogle 
instruktørspring (antal afhænger af antal tilmeldte) 

Alle kan deltage! (næsten). Kravet er at du lever op til FB krav om påbegyndelse af FS udtjek. Instruktørerne vil 
kunne håndtere alt fra elever til erfarne. 
 
DFU CUP – 4-way scramble konkurrence 

D. 25. – 27. september i samarbejde med FDK til Skyvan bogie. Mere info i næste nyhedsbrev  

UDTAGELSESWEEKEND TIL FS BRUTTOTRUPPEN 

2. – 4. oktober 2015 – find eventet på DFU’s Facebook. Mere info i næste nyhedsbrev 

UM I TUNNEL – Bodyflight Bedford, England 

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

 

   

Vi glæder os til endnu et travlt år med masser af 
arrangementer, samarbejde med andre udvalg og til at møde 
mange nye springere ude på de danske springpladser. Kom frisk 
–  vel mødt :-) 
Savner man nogle Formationssprings aktiviteter eller bare har 
lidt spørgsmål er de meget  velkommen på FSU@DFU.dk 
 

http://www.fai.org/ipc-documents


Nyt fra CPU 

Nu er sæsonen, så småt ved at komme i gang og der har allerede  
nu været en del Canopy Piloting piloter på deres første træningstur og endda et par konkurrencer, med gode 
resultater.  
Det er rigtig dejligt at, i selv får arrangeret træning, konkurrencer, fun ture osv.! 

 

De tre projekter 

Vi har i CPU fået endnu et projekt stablet på benene,  
så vi nu har følgende at tilbyde: 

• Next on Deck – breddeprojekt, der henvender sig  
hovedsageligt til nye CP piloter på C eller B-række niveau til DM 

• Swoop Projekt – breddeprojekt, hvor der er to udlands camps,  
deltagelse til DM og international konkurrence 

• Elite Projekt – eliteprojekt, hvor piloterne tager på minimum  
4 træningslejre, DM, World Cup og andre internationale konkurrence 

 

SP2015 og EP2015 starter sæsonen i Dubai allerede her i påsken! I kan læse mere om de tre projekter på DFU.dk, 
under nyheder. Tak for alle dem der har vist interesse for projekterne og tillykke til alle deltagerne! 

 
Danmarksmesterskaberne 2015 

Det års store begivenhed inden for Canopy Piloting i Danmark løber af stablen i pinsen, 23. til 25. maj. Dette 
bliver igen i år afholdt i NJFK, hvor der som altid vil være sørget for god stemning og gode forhold.  
Der bliver fortræning ugen op til og tilmeldingen kommer på DFU.dk snarest. 

 
Resultater 

Vi har to springere, som har gjort sig godt allerede i år.  
Mads Jensen sluttede på en flot 3. plads i Advanced class  
ved DISL #3 i Dubai.  
Torben Tiedemann har netop deltaget ved FLCPA og  
opnået en samlet 13. plads og en fornem 4. plads i distance. 

 

Til slut, ønsker vi jer alle en fed og sikker sæson!  

 

  



Nyt fra PU 

Præcision. Forår 2015. 

 

Så er foråret endelig kommet og sæsonen kan gå i gang. 

Vi starter med en idrætslejr i Århus den 27.-29 Marts. Alle er velkomne. 

Landsholdet og landstræneren vil hjælpe med instruktion og undervisning. 

Følg linket her til DFU.DK, hvor du finder indbydelsen. 

 

Næste arrangement er Viking mesterskabet på Bybjerg, den 10-11 April. 

Alle er selvfølgelig  velkomne. Der vil være en række for alle interesserede. Erfarne, mindre erfarne, 

folk i hurtige skærme og som noget nyt også en række for elever. 

Der vil være mulighed for træningsspring om fredagen. 

På DFU.DK finder du ligeledes indbydelsen til Viking mesterskabet  

 

Dernæst skal landsholdene på forårstræning. Det foregår de sidste 2 uger af April. 

Turene går til henholdsvis Lodi i USA og Belluno i Italien. 

Begge steder afsluttes træningsopholdet med en konkurrence. Det bliver godt at komme i kamp igen. 

 

Så når vi frem til maj, hvor der er placeret et DFU Open i Holstebro – dette foregår d. 9.-17. maj 2015. 

Weekenden efter, d.  22.-24. maj, er der Nordisk Mesterskab i præcision i Malmø. 

Der skal springes midt i byen og det virker, som et velforberedt arrangement med masser af mediedækning. 

Det er lang tid siden, at der har været afviklet NM, så det bliver spændende at få denne gamle tradition op at 
køre igen.  

Der er tilmeldt rigtig mange springere fra hele Europa, så lad os håbe på godt vejr samt en god konkurrence, 
hvor vi kommer til at se danskere på skammelen. 

 

http://dfu.dk/news/invitation-til-pr%C3%A6cisionsidr%C3%A6tslejr
http://dfu.dk/news/invitation-til-pr%C3%A6cisionsidr%C3%A6tslejr
http://dfu.dk/news/viking-mesterskab-i-nfk


 
KDA (Kongelig Dansk Aeroclub) har fået ny generalsekretær.  
Anders Madsen som mange har fået fornyet FAI licenser ved m.m. har fået nyt job i Trafikstyrelsen. KDA har 
ansat Tonny Henriksen, som har bred erfaring indenfor luftsporten herunder bestyrelseserfaring fra både 
Svævefly Unionen og KDA’s bestyrelse. Så organisation og struktur er på forhånd kendt for den nye 
generalsekretær. Der er afholdt en uformel reception for både afgående og tiltrædende generalsekretær torsdag 
d. 26 marts, hvor DFU var repræsenteret til lejligheden. Tonny Henriksen starter d. 1. april i KDA. 
 
FAI licens er nødvendig for landshold og sportsudøvere som ønsker at deltage i internationale konkurrencer samt 
rekorder. Dvs. alle som er udtaget til landshold og/eller skal deltage i internationale konkurrencer – rekord forsøg 
og ikke mindst det danske rekord forsøg i september, skal have FAI licens. Proceduren for sportslicens står 
beskrevet på KDA hjemmeside under sportslicenser (venstre side på hjemmesiden). Skal bestilles via 
sportslicens@kda.dk  
 

IPC (International Parachuting Commission) afholdte deres årsmøde – generalforsamling i januar måned. Niels-
Christian Levin Hansen, som i mange år har været en del af IPC bestyrelsen var selvfølgelig tilstede og denne gang 
var Anne Mine Møller Petersen udpeget af DFU’s bestyrelse til at være DFU’s repræsentant. Niels-Christian var 
med for sidste gang, da han i efteråret blev valgt ind i FAI’s bestyrelse og derfor ikke kan fortsætte i IPC, 
desværre. Anne Mine fik et fint indblik i denne politiske del af faldskærmssporten og blev således valgt ind i FS 
udvalget under IPC. Tillykke til Anne Mine og tak til Niels-Christian for arbejdet i IPC.  
 
IPC godkendte ved mødet wingsuit som konkurrencedisciplin, hvilket der er blevet arbejdet på igennem flere år 
fra wingsuit springere rundt omkring i verdenen. Derfor kan der nu afholdes 1.st world cup konkurrence i 
wingsuit performance flying og Danmark har 2 deltagere med, så det bliver spændende at se hvordan det 
kommer til at gå ved denne FØRSTE gang…….  
 
IPC har netop udgivet et nyhedsbrev, hvor der, som i vores nyhedsbrev, står lidt af hvert. For springere, som 
generelt er interesseret i konkurrencer og denne del af faldskærmssporten, kan det være relevant at holde sig 
opdateret igennem IPC også.  
 
FAI (Fédération Aéronautique Internationale) er den verdensomspændende organisation som varetager al 
luftsport. FAI har derfor mange forskellige historier og vinkler på luftsporten generelt.  
Senest er der lanceret en nyhed om en svævefly oplevelse i Himalaya Bjergene som er ret imponerende at læse 
om. 
 
WAG 2015 (World Air Games) er netop blev annonceret med de discipliner, som der inviteres til og andre 
retningslinjer for denne kommende meget store konkurrence, der afholdes i Dubai i december i år. 

 

Nyt fra KDA, IPC, FAI 
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Nyt fra MU 

Siden sidst 
 
Vinteren er ovre. Det betyder flere ting. Vi skal snart i gang med at springe igen. Men det betyder også at vi skal 
til at forhold os til en ny FB. Vi har siden sidst arbejdet med at få læst korrektur og sørget for at komme i hus. Det 
føler vi at vi er. I vil se en masse ændringer – til det bedre, håber vi. Blandt andet har vi set på pakke uddannelsen 
og den er nu formaliseret og testet. I store træk er den tilpasset nye behov og daglig praksis. 
 
Vi ønsker Anne Mine Møller Petersen, Kenneth Thykiær Thomsen, Mia Stræde, Bjarne Pedersen, Henrik 
Frederiksen, Jeppe Pedersen og Anders Bang velkommen som seniorpakkere. 

 

Kommende kvartal 
 
Som nævnt, har vi arbejdet med pakkeuddannelsen. Når vi inden alt for længe får fart på springaktiviteterne vil vi 
tilskynde at i læser den nye FB grundigt. Mest springende punkt er pensum for pakkeuddannelse og de nye 
bestemmelser for udstedelse af pakkecertifikat. 

Desuden bedes alle klubber bemærke at vi fremover skal mærke elevsættene med springklar vægt, ikke 
nøgenvægt. De nye vægtgrænser fremgår af PA-MB 1.f. fra marts 2015. 
 
Af vores aktiviteter i den nærmeste fremtid vil vi gerne fremhæve PIA Symposium. Det foregår i dagene op til 
påsken. Her vil undertegnede være til stede og se hvad der sker på materielsiden, samt spore tendenser som vi 
kan lære af herhjemme. 

 

 



Nyt fra IU 

Instruktørelevforkursus 

I weekenden 6. - 8. marts 2015 blev DFUs instruktørstab beriget med  
15 nye instruktørelever og 3 nye instruktør 2. IU er rigtigt tilfredse med interessen  
for instruktørelevkurset i år; mange havde forventet lavere interesse på grund af sidste års meget store hold. 

Programmet er bød på teoriprøver i både opslag- og paratviden, psykologi, materiel- og udtjek, undervisningscoaching, 
radionedtaling samt en masse god debat om det, at være faldskærmsinstruktør. 
 
Fra IUs side siger vi tak til alle instruktørelever for at møde veloplagte op og ikke mindst for den energi i har lagt i at 
løse de opgaver, i blev stillet. Vi håber at i føler jer klædt på til at komme i gang med instruktøruddannelsen ude i jeres 
klubber og vil gennem hele forløbet stå til rådighed ved spørgsmål. Vi kom ligeledes fra kurset med en masse værdifuld 
feedback fra jer som vi vil bruge til at lave et endnu bedre kursus næste gang. 
 
Vi skal også takke de eksterne undervisere nemlig: 
Tanya Barkhuus, Undervisningscoaching - Peter Faaborg, Materiel- og udtjek - Ann L. Finch, Psykologi 
Nathalie Kressner fra FDK forestod på sædvanlig professionel vis maden til hele weekenden og ingen gik sultne i seng. 

 

Instruktøreksamen for kommende instruktør II og I finder sted i Jylland i weekenden 23. - 25. oktober 2015. Lokationen 
forventes at blive Skægkærskolen i Silkeborg. Dette vil blive bekræftet senere. 

  

De nye instruktørelever er: 

Christian Nissen, ÅFC - Emil Kristensen, AFC 
Jonas Kristensen, AFC - Martin Christensen, AFC, 
Ditte Pedersen, CJ - Max Simonsen, CJ 
Rasmus Harboe, FDK - Casper Madsen, FDK 
Ronni Pedersen, FKNF - Ali Shahrokhtash, MFK 
Karl Martin Stenger, VAF - Anders Bang, VAF 
Jacob Sørensen, WJ - Christian Bahn-Larsen, WJ 
Jesper Sørensen, ØFK 

  

1'er forkursus  

Vi måtte aflyse det planlagte 1'er forkursus, selvom der  
ellers var tilfredsstillende interesse fra potentielle 2'ere.  
Årsagen var at flere af foredragsholderne blev for hindrede 
og IU ikke i tide kunne nå at finde relevante erstatninger.  
Det vidste sig tillige at de bestilte faciliteter i Hvalsø ikke  
egnede sig til at køre flere samtidige arrangementer.  
Vi vil gøre alt for at finde en ny dato efter påske.  
Det nye kursus vil blive meldt ud på DFU.DK samt direkte  
til dem, der var tilmeldt sidst. 

   

. 

Nye instruktør-II er:  
Ebbe Skov, WJ 
Kim Johnsen, VAF 
Jan Dahl, MFK 
 

Opråb til klubberne  
IU har modtaget flere henvendelser end tidligere fra 
tandemmasters der ikke har opnået de nødvendige 25 
tandemspring sidste år for at forny status i 2015. Kontoret har  
de seneste år ført regnskab med antallet af indsendte tandem-
erklæringer og i år er antallet af registrerede spring så blevet 
håndhævet ift. fornyelse af status. Vi er naturligvis  
opmærksomme på at der er typer af tandemspring som ikke  
afføder en tandemerklæring til DFU og dette er der også taget 
hensyn til når konkrete sager skulle afgøres. Størstedelen af  
sager, hvor en tandemmaster ikke opfylder springkrav,  
skyldes dog problemer med papirgangen i klubberne hvor 
tandemer-klæringer ikke er blevet indsendt. Dette er ærgerligt  
og vi håber at der vil blive arbejdet i klubberne på at løse dette i 
2015. En stor del af årsagen til at tandemmasters springantal 
kontrolleres skyldes netop et ønske fra klubberne og 
tandemmasters om at sikre en høj kvalitet af DFU's  
tandemmasters; og ikke mindst current. 

http://dfu.dk/


Et succesfuldt klubudviklingsforløb i 
Center Jump 

I forbindelse med DFU´s budget proces i efteråret 2014 søgte vi fra Center Jumps bestyrelsen om en 
klubudviklingsaftale. Den blev godkendt og har betydet at vi hen over vinteren har været i tæt dialog med Helle. 
Vi har i bestyrelsen igennem længere tid arbejdet med vores fremtids visioner for klubben. Aftalen med DFU har 
været brugt til at få et sæt friske øjne og nogle gode indspark til alle de tanker vi har haft gennem længere tid. 
 
Nogle af de emner vi kom igennem kan genkendes som emner der flere gange har været på agendaen til DFU´s 
formands og budget møde, hvilket også var tilfældet i november 2014 i Korsør. Vi har prøvet at finde vores 
løsning på de udfordringer og vil her gerne dele vores ideer med alle andre klubber. 
 
Vi valgte at invitere Helle en tur i sommerhus på Nordfyn en weekend i januar. Hele weekenden gik med diverse 
workshops der dækkede fra opdatering af vores vision til udviklingsplaner for klubbens springere. Formålet med 
hele weekenden var at vi som bestyrelse gerne ville have god tid til at få diskuteret nogle af de tunge emner 
som ikke egner sig til et aftenmøde i bestyrelsen. 
 
Vi havde en helt fantastisk weekend og forlod alle sommerhuset søndag eftermiddag, helt udbrændte i vores 
hoveder, men med en fornyet energi og en rekord høj lyst til at komme i gang med sæsonen. Det koncentrerede 
arbejde skulle også gerne være med til at lette bestyrelses arbejdet gennem sæsonen 2015, da rigtig mange 
beslutninger er taget på forhånd og ikke behøver at fylde mange bestyrelsesmøder.  

Nedenfor ses uddrag af weekendens output: 
 
Vi fokuserede på at få højnet vores klubånd. Vi har tidligere haft fokus på et overskud i regnskabet, for at spare 
op til et fremtidigt klubhus/storfly. Grundet den stigende trafik på lufthavnen bliver det ikke muligt at bygge nyt, 
og vi har derfor valgt i 2015 at bruge en stor pose penge på vores medlemmer. Dette med håbet om en 
opadgående klubånd, og en større moral i forhold til de praktiske opgaver i klubben. Målet er at vi fremover har 
en frivillighed der gør at vi hvert år fra 2016 kan løfte et endnu større setup end det vi præsenterede i uge 31 i 
2014, og at vi vil se CJ´ere deltage ved alle fremtidige mesterskaber.  

Vi har øremærket 247.500.-, til dette.  

Midlerne fordeles i klubben så de bliver til gavn for alle de gode kræfter der medvirker til udvikling af Center 
Jump og er med til at sikre en bedre fastholdelse af vores medlemmer. 

Det drejer sig blandt om støtte til dem der deltager på diverse DFU projekter eller selv har præsenteret et 
ambitiøst projekt. Det drejer sig i 2015 om aktiviteter inden for CP, Wingsuit, FF og et breddeudviklings projekt 
lokalt i klubben. Alt sammen med det formål at udvikle springerne og sikre at de giver deres viden og oplevelse 
videre til klubbens øvrige medlemmer og varetager opgaver til gavn for fællesskabet. 

 En anden stor post er støtte til en udlandstur til vores nye venskabs klub i Péronne - Frankrig. Output af turen 
skulle gerne være en masse fælles oplevelser til gavn for fællesskabs følelsen i klubben og ikke mindst en masse 
erfaring rigere gennem en masse coach spring. Målet er at klubben betaler tur og ophold. 

 



 

Til gavn for vores elever har vi valgt at ændre vores uddannelses struktur  
startende fra 2016. Det betyder at vi i 2015 vil sikre at vi har 4-5 instruktører klar til at gå til AFF instruktør 
eksamen i 2016. Klubben vil dække udgifterne til at sikre at de enkelte instruktører er klar til at gå til eksamen. 

  

AFF uddannelsen skulle gerne bidrage til en bedre fastholdelse af elever. For yderligere at styrke det, vil vi indføre 
en struktureret udviklingsplan for alle springere, hvor vi tilbyder en mentor ordning og en årlig opfølgning på den 
enkelte springers udvikling via en Springer Udviklings Samtale. En del af udviklingen vil indeholde betalt tunneltid 
og coach spring med de-briefing allerede i elevtiden. Endvidere er der hensat midler til udflugter til andre klubber 
i Danmark efter princippet, saml en hel bil og få transport udgifterne dækket. Det skulle gerne bidrage til at nye 
springere får knyttet bånd i sporten tidligt i deres karriere som faldskærmsspringer. Nye venskaber bidrager til 
fastholdelsen. 

  

Gennem de senere år har vi fornyet en masse elev og tandem grej. I februar 2015 har vi netop modtaget de 
sidste to nye Vector elevrigs, så vi i dag har 10 nye rigs til rådighed for vores elever. Endvidere er 18 nye lækre 
elev og tandem dragter og hjelme på vej. 

  

For at alt det her kan lade sig gøre har vi været nødt til at tage lidt af de midler der var hensat til nyt klubhus. Det 
ser vi som en vigtig investering i Center Jumps fremtid, som kommer alle medlemmer til gavn, bredde som elite. 
For at det kan fortsætte i årene der kommer, vil vi stadig fokusere på salg af tandemspring. Derfor arbejder vi på 
at etablere et samarbejde med det lokale erhvervsliv for derigennem at udvide vores salgskanaler. Det indebærer 
også at vi fortsat vil afholde den årlige Tandem Rekord som vi indførte i 2012. 

  

Vi har prøvet at komme med et bud på hvordan vi i vores klub kan løse nogle af de udfordringer mange klubber i 
Danmark står med. Hvis der er nogle af jer andre derude der har gode råd og / eller erfaringer vi kan dele, vil vi 
selvfølgelig meget gerne høre fra jer.  

  

De bedste ønsker om en fantastisk sæson til jer alle fra Center Jump  

 

 

Et succesfuldt klubudviklingsforløb i 
Center Jump 



Påskestævnet i Vamdrup er blevet 
en tradition 

 

Når foråret lige så stille begynder at melde sin ankomst,  
kommer faldskærmsspringerne ud af deres vinterhi. Nogle har fået få spring i løbet af vinteren, andre 
har slet ikke fået nogen. Fælles for alle er, at det langt om længe er blevet tid til at komme ud at få luft 
under vingerne igen.  

Vi ved alle, at det er populært at tage helligdage i brug, hvis vi skal springe faldskærm, og det er lige 
nøjagtig sådan Påskestævnet i Skydive2000, Vamdrup er blevet født. Tilbage i 2011 fløj vi med to Cessna 
182’ere og siden er det stille og roligt vokset, både i kapacitet og varighed. I 2013 sluttede vi stævnet af 
med tre 182’ere og sidste år hentede vi Caravanen ind for at understrege, at hvis man vil starte sin 
sæson med manér, så starter man den til Påskestævnet. I år springer vi fra lørdag den 28. marts, hvor vi 
har et lille elevhold, og vi lukker ikke stævnet før den 5. april. Fra torsdag til søndag har vi igen hentet 
Caravanen ind, og vi forventer at der er mindst lige så meget gang i den, som sidste år, der var en 
ubetinget succes. 

I takt med at stævnet er blevet større og større, har vi også etableret et samarbejde med Kate Piper, der 
driver Mikkelborg Kro. Hun er selv faldskærmsspringer, og derfor har hun gerne ville give os et rigtig 
godt tilbud på noget aftensmad, som hun laver på kroen. Det bliver bragt ud til klubben, og igennem 
hele stævnet har man mulighed for et solidt aftenmåltid (forhåndstilmelding er nødvendig). 

Det smukke ved vores stævne er, at der er plads til alle. Uanset om man er nybegynder eller super 
rutineret. Vi har instruktører klar til at tage sig af elever, og mangler man et FS-udtjek eller lignende, så 
har vi også resurser til det. Der er ingen konkurrence, der skal afvikles, og der er ikke nogen, der 
kommer forrest i køen. 

 

Vi håber derfor at se så mange som muligt fra  
hele faldskærmsscenen i landet. Klubbens faciliteter  
står til jeres rådighed, og vi vil gøre vores bedste for 
at det bliver et fedt stævne. Det er en perfekt  
mulighed for at brænde en masse spring af,  
og dermed få den bedst tænkelige start på sæsonen. 
Vi ses! 

 



Danmarksrekordforsøg 2015 (max 
120 deltagere) I FDK 

 

FDK invitere til Danmarkrekordforsøg 2-6 september på Lolland-Falster Airport. 

Er det I år, det skal lykkes os at slå rekorden fra 1995 på 55 mand???  

 

Vi har booket 3 skyvans og Kate Cooper-Jensen er vores organizer.  

….og det koster kun 3000 kr for 16 spring, hvor flere blive med ilt, eller flere hvis der bliver behov for 
det. 

 

Vi har gjort plads til alle der kan og vil springe formation, Vi har Herman Landsman til at hjælpe med at 
organizer, så skulle du ikke komme med på Rekorden, vil du stadig få mulighed for formationsspring af 
bedste kvalitet. 

..og måske være med på en sequel record.  

 

Plus vi har arrangeret flere træningsmuligheder hen over sommeren. 

Caravan på FDK, Skyvan til DFU OPEN, Skyvan Boogie uge 26 FDK, og ved DM hos FDK. 

 

Vi har brug for jer alle, så kom og deltag I det måske støreste faldskærmsarrangement nongensinde 
afholdt I Danmark. 

 

Tilmelding inden 1. maj via linket nedenfor 

 

http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=595b504f3b312d3b3b3933 

 

http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=595b504f3b312d3b3b3933
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=595b504f3b312d3b3b3933


DFU Open 2015 

http://dfu.dk/news/dfu-open-2015


Arrangementer hos Faldskærmsklubben.dk  
Lolland-Falster Airport i 2015. 

Vi har Caravan to gange I foråret: 10-12 april og 29-31 maj. Hvor der vil blive tilbudt organizering I 
formation op til 12 way ved Maria Ondrack , derudover mulighed for WT og FF, plads til alle. 

 

5-7 juni: Brian Germain skærmflyvingskursus, tilmeldingen er åben. (DFU) 

en fantastisk mulighed for at lære at flyve din skærm optimalt. Tilmelding til kursus via link.. 

 

Vi afholder Turboelevuge 26  for 6 gang, tilmeldingen er åben (DFU) - et samarbejde mellem NFK, ACF 
og FDK, en optimal mulighed for dig der er ny i sporten, til at komme hurtigt videre og lære  en masse 
på kort tid. I år med gratis Skærmleje for tilmeldte elever. Tilmelding kan foretages via linket her.. 

 

Skyvan boogie uge 26. Tilmeldingen er åben (DFU) via linket her.. 

Vi afholder årets første Skyvan Boogie 25-28 juni, hvor vi  får besøg af Herman Landsman fra Aerodyne, 
han vil stå for organiseringen af storformationen, en god mulighed for at træne/varme op inden 
Danmarksrekordforsøget I september. Derudover vil der blive Wingsuit og Freefly, plus plads alle der 
gerne vil springe fra Skyvanen. 25-26 juni kun 180 kr for spring fra Skyvanen (4K) 

 

DM I faldskærm 2015 (11. til 17. juli) - tilmeldingen åbner 1. maj (DFU) 

For 3. gang afholder FDK DM I Faldskærm – inkl. DM Fest. 

Fortræning fra 11. juli med Skyvan og C-182  

13-15 juli Præcisionskonkurrence 14-17 juli. 4-way og Freefly konkurrence 

Bemærk, der er åbnet for alle springere under hele perioden. Så kom ned og deltag. 

 

FDK invitere til måske det største faldskærmsarrangement nogensinde i Danmark.  

I perioden fra den 2. til 6. september - læs mere på DKR2015. (DFU) 

Danmarksrekordforsøg 3 skyvans for første gang I Danmark! Tilmelding senest 1. maj via linket her. 

 

3 x Skyvan Boogie, bemærk max 200 deltager. Så vent ikke for længe med at tilmelde dig - (DFU) 

 

25-27 september Skyvan Boogie: I år med DFU CUP. 

Tilmeldingen åbner I løbet af sommeren.  

 

Benyt link’sene eller find dem alle på http://www.faldskaermsklubben.dk/ 

Vi glæder os til at se jer alle hos os I FDK på Lolland-Falster Airport. 

 

http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=574458453b312d3b3b3734
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5b4b4f523b312d3b3b3034
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=545257553b312d3b3b313
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=545257553b312d3b3b313
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=595b504f3b312d3b3b3933
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=595b504f3b312d3b3b3933
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5a4747423b312d3b3b3434


DFU har en kalender lige til at downloade? 
 
DK kortet er blevet opdateret med nye springpladser og navne? 
 
DFU’s bestyrelse har fået nye medlemmer? 
 
Alle træningsperioder for landsholdene ligger i google kalenderen? 
 
DFU open afholdes hos HLF 14-17 maj? 
 
DM i Canopy Piloting afholdes i NJFK 23-25 maj? 
 
DM i FS, FF, Præc afholdes på Lolland-Falster Airport 14-17 juli? 
 
Der er 3xskyvan boogie i forbindelse med rekordforsøget 2-6 september på Lolland-Falster 
Airport?  
 
Der afholdes klubudviklingsseminar 19-20 september? 
 
Der afholdes Tunnelmesterskaber 16-18 oktober i Bedford England? 
 
DFU er os alle sammen og alle er med til at styrke uddannelse, udvikling, samarbejde, 
discipliner, konkurrencer, værdier, retningslinjer, sikkerhed ved at bidrage til klubberne ,som 
medlem og derved bakke op omkring engagementet for at udvikle og fastholde 
faldskærmsspringere i Danmark? 
 
Din frivillige indsats kan bidrage til at alle trives og udvikles på hver deres niveau og derved 
øges klublivet for alle og selværet for den enkelte?  

Vidste du at.. 



Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson 

1-5 april Påskestævne  
Vamdrup 
FS2000 

FS2000 William Wester 

1-10 april AFF/FS skill camp Z-hills USA Aversi Martin Andersen 

2-4 april FF skill camp 
Vamdrup 
FS2000 

FFU Ricco Staal 

10-12 april 
Tandemmaster 

kursus/eksamen 
Odense/CJ IU Johnni Meier 

11-12 april 
Vikingmesterskab 

præcisionskonkurrence 
FrederikssundN

FK 
PU Michael Bøgh 

17-19 april Freefly klubweekend Odense/CJ FFU Peter Svalø 

24-26 april Læsø skill camp Læsø MFK 
Martin 

Christensen 

24-26 april 
Samsø instruktør  

skill camp 
Samsø ØFK René Hansen 

1-5 april Påskestævne  
Vamdrup 
FS2000 

FS2000 William Wester 

24-26 april 
Wingsuit performance skill 

camp 
FrederikssundN

FK 
Wingsuit øst Frits Jensen 

25-26 april 
North American cup 

præcisionskonkurrence 
USA PU Pernille Lykke 

1-3 maj 
Dolomiti cup 

Præcisionskonkurrence 
Italien PU Pernille Lykke 

2-8 maj AFF instruktør kursus/eksamen Z-hills USA IU Kim Hermansen 

8-10 maj Freefly klubweekend Aversi/AFC FFU   

Aktivitetskalender april-juni 2015 
    for yderligere detaljer se mere på  

         DFU.DK eller facebook 

http://www.dfu.dk/news/paskest%C3%A6vne-i-vamdrup
http://www.dfu.dk/news/forarstur-til-skydive-city-z-hills-usa
http://freefly.dk/kalender/2015/freefly-headup-udtjeks-paaske-skillcamp-i-vamdrup-.aspx
mailto:ffu@dfu.dk
mailto:riccostaal@gmail.com
http://www.dfu.dk/news/indbydelse-til-tandemmaster-uddannelsen-2015
http://www.dfu.dk/news/indbydelse-til-tandemmaster-uddannelsen-2015
mailto:iu@dfu.dk
mailto:johnni.meier@gmail.com
http://www.dfu.dk/news/viking-mesterskab-i-nfk
http://www.dfu.dk/news/viking-mesterskab-i-nfk
mailto:pu@dfu.dk
mailto:e.micheal.bogh@hotmail.com
http://freefly.dk/kalender/2015/1-1-freefly-klubweekend-i-center-jump--d-17-19-april.aspx
mailto:ffu@dfu.dk
mailto:svalopeter@gmail.com
http://www.dfu.dk/news/l%C3%A6s%C3%B8-skill-camp-2015
http://www.dfu.dk/news/paskest%C3%A6vne-i-vamdrup
http://www.dfu.dk/news/wingsuit-performance-skill-camp-24-26-april
http://www.dfu.dk/news/wingsuit-performance-skill-camp-24-26-april
mailto:fritsjensen1@gmail.com
mailto:pu@dfu.dk
mailto:pu@dfu.dk
mailto:iu@dfu.dk
mailto:kim@aff-skolen.dk
mailto:ffu@dfu.dk


Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson 

8 maj 
Swoop liga 

canopy piloting konkurrence 
Års/NJFK CPU   

14-17 maj 
DFU OPEN 

FS, FF, Præc 
Holstebro/HLF DFU/HLF Karsten Kokholm 

22-24 maj 
Nordic cup 

præcisionskonkurrence 
Malmø, Sverige PU 

Michael 
Burmester 

23-24 maj FS udjteksweekend Varde/VAF FSU Anne Mine 

23-25 maj DM canopy piloting Års/NJFK DFU/NJFK CPU 

25-29 maj 
1st. world cup wingsuit 

performance flight 
England DFU Frits Jensen 

5-7 juni Skærmflyvningskursus 
Lolland-Falster 

Airport/FDK 
FDK Brian Germain 

12-14 juni Freefly klubweekend Varde/VAF FFU   

12-14 juni 
Haralds Minde Cup 

Præcisionskonkurrence 
Viborg/MFK PU   

19 juni 
Swoop liga 

canopy piloting konkurrence 
Års/NJFK CPU   

19-21 juni FS udtjeksweekend Odense/CJ FSU Ditte Pedersen 

20-25 juni Turbo Elev uge 
Lolland-Falster 

Airport/FDK 
FDK/AFC/ 

NFK 
  

25-28 juni Skyvan boogie 
Lolland-Falster 

Airport/FDK 
FDK Tim Brostrøm 

25-28 juni Freefly skill camp 
Lolland-Falster 

Airport/FDK 
FFU   

Aktivitetskalender april-juni 2015 
    for yderligere detaljer se mere på  

         DFU.DK eller facebook 

mailto:cpu@dfu.dk
http://www.dfu.dk/news/dfu-open-2015
http://www.dfu.dk/news/dfu-open-2015
http://www.dfu.dk/news/dfu-open-2015
mailto:pu@dfu.dk
mailto:fsu@dfu.dk
http://www.cp-danmark.dk/cp-konkurrencer-dk/cp-2015
mailto:cpu@dfu.dk
mailto:ffu@dfu.dk
mailto:pu@dfu.dk
mailto:cpu@dfu.dk
mailto:fsu@dfu.dk
http://www.dfu.dk/news/turboelevugen-2015
mailto:ffu@dfu.dk


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/

