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DFU’s nyhedsbrev – 3. kvartal 

Forside foto: exit ved DK rekord 2015, Michael Boe Laigaard 



DK rekord 2015 
Største formation i FS og VFS 

59 formationsspringere, 14 VFS headdown springere 

Foto: Willy Boeykens 

Foto: Antonio Airia 



Status vedr. Dropzone Denmark og Herning Faldskærmsklub. 

Dropzone Denmark og DFU bestyrelse har haft møder af flere omgange med ejerne af Dropzone Denmark. Senest 
i juni måned.  

For nuværende er begge parters intention, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale med Dropzone Denmark 
med henblik på at kunne optages som center under DFU jf. DFU’s vedtægter. Dog skal det sikres, at en 
samarbejdsaftale følger de officielle retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), som DFU er underlagt som 
specialforbund. Herudover skal samarbejdsaftalen sikre rimelige forhold for både DFU klubber i området, samt 
forretningsgrundlaget for Dropzone Denmark. Herudover er det en forudsætning, at al faldskærmsaktivitet følger 
DFU’s bestemmelser for faldskærmsaktivitet. Der arbejdes i øjeblikket i DIF, DFU, IU og MU på at få disse 
foranstaltninger på plads.  

Da både instruktørstatus og materiel har til hensigt at blive optaget og godkendt til brug af DFU for at varetage 
alles interesser bedst muligt både klubber, medlemmer, Dropzone Denmark og gøre det så nemt som muligt for 
den enkelte springer i Danmark. Processen tager tid og hvornår den er endelig afsluttet er på nuværende 
tidspunkt ikke fastsat.  

Indtil der foreligger en samarbejdsaftale kan der ikke afvikles DFU aktiviteter, herunder uddannelse omfattet af 
bestemmelser i FB’eren på Dropzone Denmark.  

Faldskærmsspringere med C- certifikat kan frit vælge at springe på pladsen. Elever der vælger at købe uddannelse 
hos Dropzone Denmark kan indtil videre ikke overføres til DFU.  

 

Etablering af Herning Faldskærmsklub: Der har igennem sæsonen været tale om at oprette en klub i forbindelse 
med faciliteterne og brugen af Herning Flyveplads. Klubben har holdt en indledende stiftende generalforsamling i 
foråret. Sommeren har været præget af ferie mv. og der har nu været afholdt et møde mellem DFU 
administration (Helle og Nikolaj) samt den valgte bestyrelse for Herning Faldskærmsklub.  

Som mange klubformænd ved, ligger der rigtig mange ting i det at få en klub til at fungere og udvikle en 
faldskærmsklub. Mødet var sat op for at få klarlagt hensigterne med klubben, gennemgå vedtægter, struktur, 
økonomi, bestyrelsesarbejde generelt og ikke mindst afklare aftaler med henholdsvis Herning Flyveplads og 
Dropzone Denmark. Klubbens bestyrelse har nu et godt billede af, hvad DFU er, og hvordan de kommer videre i 
processen med at opbygge en god og sund klubstruktur. Der ligger et intens stykke arbejde foran klubbens 
bestyrelse, men de har en tro og vilje på, at det kan lade sig gøre, hvilket er positivt at opleve.  

Klubben skal være opmærksom på, hvordan de bedst muligt bliver stærke i sig selv, så der er basis for at udvikle 
en ny faldskærmsklub med helt nye medlemmer under DFU. Arbejdet med opbygningen af klubben og afklaring 
af aftaler forventes at foregå i løbet af efteråret med udgangspunkt i at være på plads ved udgangen af året 
senest. 

 

DFU’s bestyrelse byder Dropzone Denmark velkommen, og arbejder målrettet på at få et samarbejde i gang, der 
vil blive til gavn for alle springere. Vores målsætning er, at vi sammen med Dropzone Denmark folkene kan få 
gavn af flykapaciteten, springpladsen og de fantastiske forhold for springere og klubber. Da både DIF, DFU, den 
nye klub, de lokale DFU klubber og DZDK alle har regler og hensyn der skal varetages, så vil arbejdet tage tid.  
 

Nyt fra DFU’s bestyrelse 



Disciplinudvalgene bliver moderniseret! 

 

Den faste struktur for DFU’s disciplinudvalg, hvor der vælges en formand og udvalgsmedlemmer på et årligt 
springermøde, opløses fra årsskiftet og afløses af en mere løs og åben projektorienteret struktur. 

  

Baggrunden er, at det de senere år har været svært at rekruttere faste medlemmer til udvalgene og udtryk fra 
mange springere, at de gerne løser en konkret opgave, men har svært ved at ”binde” sig, som medlem af et 
udvalg i en længere periode. 

  

Bestemmelserne om valg af udvalgsmedlemmer og en udvalgsformand fjernes derfor og afløses af en løs ”projekt 
struktur”, hvor enkelt personer eller en gruppe af springere inden for disciplinerne kan påtage sig ansvaret for en 
opgave, en aktivitet, et arrangement og selv stå for gennemførelsen. Disciplinudvalgene behøver ikke længere en 
fast struktur med faste medlemmer, men kan arbejde mere frit med de springere, der ønsker at være aktive med 
udbredelsen og udviklingen af disciplinen. 

  

Der vil dog fortsat skulle afholdes årlige springermøder, hvor disciplinaktiviteter og udvikling kan igangsættes. 
Indgås aftaler om udarbejdelse af budgetinput for fordeling af DFU midler, disciplinrepræsentant til sportsudvalg 
(SU) og aktivitetsudvalg (AU), som fortsat opretholdes og styrkes. Derved vil der i både SU og AU være en 
repræsentant for hver af disciplinerne, som derigennem skal varetage interesserne for disciplinen for de aktive 
springere.   
Dette vil betyde, at vi går fra 4 personer i et direkte disciplinudvalg til 2 disciplinansvarlige personer i hvert sit 
samlende udvalg (SU og AU). SU tager sig primært af konkurrencer, elite, dommere, landshold, deltagelse i 
internationale konkurrencer, atlet kontrakter, sportspsykologer mv. AU varetager bredden og de dertil hørende 
aktiviteter og projekter inkl. klubbernes input og kontakt. Dette betyder, at de to udvalg (som egentlig har 
eksisteret i flere år, men ikke rigtig været brugt) styrkes væsentlig i de fælles visioner, støtte/sparre/vidensdele 
inden for disciplinerne, fælles holdninger til deltagelse i projekter, på landshold, konkurrencer både nationalt og 
internationalt og har ansvaret for administrationen af alt dette både i forhold til tovholdere som gennemfører 
disciplin aktiviteterne samt DFU bestyrelse og administration. 

  

De tekniske udvalg består uden ændringer, dvs. instruktørudvalget (IU), materieludvalget (MU), instruktør og 
sikkerhedsudvalget (ISU) samt ordensudvalget. 

  

Flemming Olsson Formand, DFU 

 

Mere fra DFU’s bestyrelse 



 

 

BUDGET 2016 

DFU’s budgetprocess er godt i gang og kontoret har allerede modtaget flere input til aktiviteter i 2016. 

Yderligere information og vejledninger kan du/I, som klub eller disciplin finde på DFU.DK – husk at deadlinen 4. 
oktober 2015.  

 

C-Certifikater 

Et af bestyrelsens helt store mål er, hvor mange C-certifikater der årligt udstedes. C-springerne er jo 
rekrutteringsgrundlaget for bla.fremtidige instruktører, elite- og breddespringere, bestyrelser og i sidste ende 
også blivende medlemmer.  
Bestyrelsens målsætning er fortsat 60 c-springere. 

På grafen  kan du se, hvor mange nye C-certifikater   
de  enkelte klubber har uddannet, samt det samlede  
antal for 2015 pr. 25. september 2015. 

 

 

Mikrosponsorater 
Er der en check på vej til jeres klub? 

Hvis jeres klub er en af de over 4000 tilmeldte KlubLiv Danmark klubber, så er I allerede i fuld gang med at 
indtjene penge til jeres klub. For at få størst udbytte af konceptet, gælder det om at få klubbens medlemmer og 
også gerne deres familie og venner til at tilmelde sig. Det er meget enkelt – Jo flere medlemmer I har, der vil 
støtte jeres klub – jo flere penge kan I forvente at modtage. 

Så er klubben ikke aktiveret endnu så er det nu du skal få det gjort – og hvis klubben er aktiveret så er det nu der 
skal slås et slag for at få jeres medlemmer tilmeldt. 

På www.klublivdanmark.dk kan du tilmelde dig vores online webinar. Her får du mulighed for at høre om 
erfaringer fra andre klubber, som har haft succes med at få medlemmer og sponsorer engageret. Der vil blive 
givet praktiske eksempler på hvad I kan gøre for at få flere medlemmer samt sponsorer, hvilket i sidste ende giver 
jer flere MikroSponsorater og gør jeres månedlige check endnu større.  

 

DFU’S KONTOR I UGE 42 er ikke bemandet. 

Nyt fra DFU’s kontor 

Det er fortsat vigtigt, at klubberne 
indsender udfyldte indmeldelses- og 
tandemblanketter.. 

http://dfu.dk/news/dfu-budget-2016-proces
http://www.klublivdanmark.dk/


Nyt fra udviklingskonsulenten 

Springsæsonen går nu på hæld,  
det bliver koldere både på jorden og i luften.  
Men heldigvis er der jo masser af oplevelser at få indenfor faldskærmssporten stadigvæk.  

 

Men jeg starter lige med at kigge lidt tilbage på sæson 2015. Endnu en sæson spækket med muligheder og tilbud 
til springere på alle niveauer. Har DU husket at gøre brug af dem? Et par arrangementer, som bør fremhæves, er 
elevugerne. Der har på Sjælland (Lolland) igennem mange år været et bredt samarbejde mellem de sjællandske 
klubber omkring en fyldestgørende elevuge (afholdes som regel i uge 26). Denne ide og tanke er i år blevet bragt 
videre til Jylland, hvor der i uge 31 blev afholdt elevuge for første gang! Al begyndelse er svær, men ugen var en 
succes med masser af elever, som fik maximalt udbytte af instruktører mv.  

DFU open i HLF, som har været vært igen for et større arrangement. Desværre var vejret absolut ikke med 
deltagerne denne gang. 2 runder gennemført og konkurrencen blev lukket pga. rigtig dårligt vejr. Men godt at se 
HLF tilbage i kampen om storfly stævner, og vi ser frem til at kunne benytte faciliteterne igen, igen.  

DM var FDK værter, og det blev gennemført på sædvanlig vis. Vejret var for en gangs skyld med deltagerne. 
Præcision, formationsspring og freefly blev afviklet på kun 2 dage, og der var især i freefly masser af deltagere! 
Spændende og tæt konkurrence i alle 3 discipliner, som blev afviklet med maximum runder for en gangs skyld.  
DM i canopy piloting blev afholdt i NJFK. God deltager opbakning og gennemførelse af konkurrencen. Tak for 
indsatsen og deltagelsen i både DFU open og DM. Lad os gentage deltager successen igen til næste år. 

DK rekordforsøgene: Kæmpe set up og engagement fra især FDK, har givet DFU to nye danmarksrekorder i 
største formationer. FS blev til 59 springere og Freefly (VFS) headdown 14 springere. Og når vi nu er ved 
rekorder, så har der i wingsuit været afholdt den første officielle internationale konkurrence. Der blev sat dansk 
rekord i speed – hastighed, time – tid og distance – strækning. Alle diplomer er i skrivende stund ved at blive 
udfærdiget af KDA, så rekorderne kan overgå til historiebøgerne…….og sætte nye mål for alle.  

 

Som man kan se af kalenderen sidst i bladet, er der masser af årsmøder på vej inden for disciplinerne. For at DFU, 
som helhed, fortsat kan optimere tilbuddene til springerne, kan man ved deltagelse i møderne få mulighed for at 
dele sine ideer og tanker med springere fra hele landet for den enkelte disciplin. Hermed opfordring til at bakke 
op om møderne, så vi fælles kan komme i en udviklende retning, som giver mening for springerne. 

Søndag d. 4 oktober er absolut sidste deadline for at komme med input til DFU budget 2016. Både discipliner og 
klubber har fået tilsendt info og er forhåbentlig i fuld sving med at få udfærdiget ønsker om støtte til udviklende 
aktiviteter i 2016. Så har du/I en god ide, så er det nu den skal beskrives og søges om, hvis der ønskes økonomisk 
støtte til at føre det ud på himlen i 2016. 

Husk at brug de koldere tider til at udvikle færdigheder og viden ved at tage i tunnel, lave sjove vinterstævner, 
nytårsspring, nissestævner, gløgg aften, medlemsmøder, materiel -, seniorpakker - og 1. hjælps kurser, 
forberedelse til instruktør elev kursus, disciplin intro aftener, curling, gokart, bio aften, årets video, gennemgang 
af materiel og sikkerhed og alle de andre muligheder, som ligger lige for, når vi rammer vintersæsonen.  

 
 

Helle  Eriksen, Udviklingskonsulent DFU 



Klubudviklingsseminaret blev en succes  
på trods af en del klubber ikke deltog…..men 9 klubber,  
DFU administration samt næsten hele DFU bestyrelse var tilstede.  
I alt var der 21 engagerede springere, som havde sat weekenden af til at få nye visioner, drømme og ideer 
arbejdet igennem.  

  

Lørdagen bød på en introduktion til visionsarbejdet, hvor FDK, ØFK og CJ selv præsenterede deres ”rejse” for 
de seneste par år. 3 meget forskellige klubber og visioner, men netop derfor var det interessant at høre og 
forstå forskelligheden. Alle klubber er deres egne, men hvis alle vidensdeler, så kan alle klubber udvikle i egen 
retning og tempo.  

  

Efter frokosten var det på med arbejdstøjet og fat i værktøjerne. Visioner blev sat og arbejdet med hele 
eftermiddagen. Rigtig mange interessante input og masser af støtte og vidensdeling. Stor ros til alle deltagere 
for at hjælpe hinanden og holde fokus undervejs. Nogle arbejde med forankring, andre med fastholdelse og 
rekruttering, nogle med strukturering af procedurer. Alt i alt en meget produktiv eftermiddag.  

  

Aftenens program var aftensmad og efterfølgende fri dialog – debat omkring hvad og hvem DFU er, hvilke 
aktiviteter der gavner mv. En god snak som drejede sig hovedsageligt om kommunikation og synliggørelse af 
initiativer, som DFU bestyrelse og administration initierer. Klubberne har også en del af ansvaret, men som i 
alle unioner, så er DFU bestyrelse og administration dybt afhængig af DFU klubber og medlemmers 
kommunikation og distribuering af information. Opfordring til alle klubber og deres bestyrelser om at 
viderebringe information til klubbens instruktører og medlemmer. Og opfordring til DFU bestyrelse og 
administration om at koncentrere og fokusere på kort fyldestgørende information. 

  

Herefter fortsatte de gode dialoger under fri tid med en øl eller to. Masser af gode skydiver historier kom frem 
lidt efter lidt  

  

Søndag morgen var vi i gang allerede kl. 9. 3 ½ time var sat af til at få fundet tiltag til fastholdelse af 
medlemmer i den kommende sæson. Uanset om det var 1. gangsspringere, elever, c-springere eller de ”gamle 
rotter”. Igen godt og konstruktivt arbejde. Der er ingen tvivl om, at hvis alle tiltag iværksættes og virker i sæson 
2016, kan vi fint indfri det nye mål: 100 c-certifikater pr. år! 

  

Var din klub repræsenteret? MFK, FDK, ØFK, DFC, CJ, NJFK, FS2000, WJ, HLF var tilstede. Alle klubber fik rigtig 
mange input med retur, og der er allerede indkaldt til medlemsmøder i flere af klubberne, hvor man vil 
inddrage medlemmerne i tanker, ideer og visioner, som kom på banen i løbet af weekenden. Så spørg din 
bestyrelse om, hvad DU kan hjælpe med for at støtte op om initiativerne, de gerne vil sætte i gang. Og giv dem 
et klap på skulderen for at hive en weekend i springsæsonen ud til at udvikle DIN klub. 

 

Klubudviklingsseminar 2015 



Nyt fra FSU 

European Parachuting Championships and World Cup 2015 

Teuge, af Anders Krabbenhøft 

 

VAF WARRIORS, DFU FS landshold tog rejsen ned til Holland efter deltagelsen i Danmarks rekorden på Lolland. 

Søndag, godt ankommet til hotellet i en lille by, ca 20 min. kørsel fra DZ fik vi pakket ud og slappet af, inden vi 
mandag skulle tjekke ind og lave prøve spring fra konkurrence flyet, Caravan. Vores dansker telt, skulle også 
have et  hjemmelig islæt  med Dannebrog, sponsor banner og kaffe . 
Desuden den uvurderlige støtte fra Meggie og Flemming Nøddegaard,  
som rejser land og rige rundt for at heppe på de danske springere. 

Prøve springet gik godt, Caravanen havde gode greb, selv til  
videomanden, den var hurtig og der var ikke koldt nede ved døren  

Mandag blev der også holdt videogrib møde, hvor vi fik al info om dubbing,  
videokvalitet, hvad skal filmes lige inden exit mm. Jeg var klar til  
konkurrencen nu, så manglede det vigtigste kun; konkurrence draw,  
som blev trukket live om eftermiddagen. 

Sidst på eftermiddagen mandag var der åbningsceremoni ude ved et gammelt slot, med opvisning, ildshow, stor 
banket og masser af officielle taler. Alle deltagerne fra alle nationerne blev linet op med flag og skulle gå 
indmarch inden opvisningen. Det er altid en stor oplevelse at være med til. Men nu kunne det godt blive tirsdag 
og springvejr, så vi kunne komme i gang med konkurrencen.  
Tirsdag startede super godt for holdet, de lavede to flotte runder, som gav selvtillid til holdet, og mig. Vi lå trygt 
på en 6. plads, med mulighed for at udfordre 5. pladsen. Onsdag startede med tæt morgentåge indtil middag. 
Flere på holdet var blevet småsyge og døjede lidt med ondt i bihulen eller halsen. Dagen blev derfor desværre 
ikke den bedste, da vi havde en rigtig dårlig runde 3 som ikke var tæt på hvad vi ellers kan levere. Rigtig træls, 
men sådan er det for alle til en konkurrence, nogle spring skal bare puttes i glemmebogen. Vi kom heldigvis godt 
igen i runde 4 og 5 og kunne stadig genvinde 6. pladsen. Torsdag var en blandet fornøjelse, da vi egentlig 
startede ud med en rigtig fin runde, men da live dømningen kom på fik vi lige 3 bust, øv. Runde 7 blev lidt urolig 
da et hårdt luk førte til en lettere forstuvet hånd, som tog farten lidt af springet. Runde 8 var vi bare uheldige 
med et tiltet exit. Stemningen blev lidt trykket, da vi nu var røget ned på en 9. plads. Top 10 går videre til 
semifinalen og runde 9 og top 6 går videre til finalen og runde 10. Vi vidste derfor at vi kun skulle springe runde 
9 fredag, og blev enige om at gi den alt hvad vi kunne. Fredag fløj holdet igen som de før har vist, super godt, og 
vi lavede en god score.  

Vi sluttede på en 9. plads i EM og 13. plads i World Cuppen,  
1 sølle point under Italien og Holland, som lå på hhv.  
en delt 7. og 11. plads. På det norske VFS hold, Blue Pelican,  
var vi stolte over at se Ulrik Høgsbjerg og følge deres  
spændende konkurrence. De endte på en 3. plads i både EM  
og World Cup, så det skulle vi naturligvis have et billede af 

  

 



Nyt fra FSU - fortsat 

Under hele konkurrence sad Meggie og Flemming og fulgte med i dømningen, når de ikke lige fulgte os til flyet 
med Dannebrog og jubel.... sikke en dejlig stemning de to kan lave. 

Lørdag sluttede konkurrence, alle runder var i hus og vinderne skulle kåres på behørig vis. Guld, sølv og bronze i 
både EM og World Cup gik til Belgien, Rusland og Frankrig: 

Scores kan findes her: 

http://www.skyleague.com/pages/scores/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

UM i tunnel, Bedford d. 16.-18. oktober 

Der er 4 hold tilmelding i FS A og 3 hold i FS B rækken. Det er trist at se så få tilmeldte til årets tunnelkonkurrence, 
og slet ingen Freefly hold. Vi vil meget gerne have feed back på hvad der afholder folk fra at deltage. 

Ligeledes har vi talt om at ansøge UM i tunnel om at blive et officielt DM - dette vil  vi også gerne have 
kommentarer til. Skriv til FSU@DFU.dk 

 

FS ÅRSMØDE  

Giv din mening til kende og gør en forskel for din sport. Har du lyst til at være med til at forme den kommende 
elitestrategi for FS bruttotruppen? Eller har du super gode input til hvilke breddeaktiviteter vi skal afholde for at 
ENDNU flere springere vælger FS og deltager i DFU Open, DM og UM? 

Der skal indstilles en elite repræsentant til Sportsudvalget (SU) og en bredde repræsentant til Aktivitetsudvalget 
(AU). 

KOM FRISK og VEL MØDT til FS årsmøde, der afholdes lørdag d. 10. oktober kl. 10.00 i Varde Faldskærmsklub. 

 

 

http://www.skyleague.com/pages/scores/index.php
http://www.skyleague.com/pages/scores/index.php


Nyt fra CPU 

DM 

Der blev igen i år afholdt DM i NJFK og de gjorde en ordentlig indsats for at DM blev afviklet, til trods for noget 
rigtig dårligt vejr. Der var 27 deltagere og der blev afviklet 6 runder med to spring i hver disciplin. Tillykke til alle 
vinderne og tak for opbakningen fra springere, dommere, hjælpere og NJFK 

 

SP i Tjekkiet 

Swoop projektet var på deres camp #2, hvor programmet lød på 5 dages træning og så deltagelse ved Pink Open. 
I år havde vi fået fat i Curt og Jeannie fra Team Alter Ego og det var en kæmpe succes med to coaches på højt 
niveau! Igen i år har vi set piloterne rykke sig helt vildt på dette projekt – det er en fornøjelse at se! 

WC  

Webber, Martin og René repræsenterede Danmark ved dette års World Cup/Europa Mesterskab, som blev 
afholdt ved Nouvel Air i Canada. Op til konkurrencen blev holdet trænet af Nick Batch (som vandt konkurrencen) 
og det var rigtig lærerigt. Forholdene under konkurrencen var udfordrende med meget turbolens og modvind på 
banen, hvilket var medvirkende til at det ikke blev de bedste resultater set med danske briller. Men alt i alt en 
god tur og lærerigt for der skal afholdes Verdensmesterskaberne det samme sted til næste år 

 

Skærmflyvningskursus i WJ 

Der er netop blevet afholdt DFU skærmflyvningskursus  
og Flight-1 kursus i West Jump og dejligt med opbakning  
fra hele landet. Det var igen en succes og alle deltagerne  
fik de spring de kunne klare, hvor Kim Hermansen og  
Peter Kallehave stod for fantastisk undervisning! 

 

 

Fremtid – Flight 1 og skærmflyvningsudtjekkere 

Der har i år været mangel på skærmflyvningskurser og derfor er det glædeligt at præsentere følgende ting: 

• Samarbejdsaftale med Flight-1, hvor DFU medlemmer vil få rabat på kurser afholdt af Peter Kallehave. 
Mere herom på DFU.dk og Flight-1 Denmark’s FB side 

• Skærmflyvningsudtjekker kursus den 30. okt – 1. nov, hvor CPU vil invitere kvalificerede springere til dette 
arrangement. 

Med disse to tiltag vil vi i 2016 med at få udviklet skærmflyvning på alle niveauer! 

Husk CPU årsmøde den 9. oktober, hvor du kan være med til at forme CP i fremtiden – se mere på DFU.dk  

 

  



Nyt fra MU 

Siden sidst 

Det har været et rimelig stille kvartal. Vi har ”fået tiden til at gå” med forberedelse til MU seminaret, samt opstart 
på godkendelsesproceduren af Dropzone Denmarks grej, så det må springes under DFU. Denne proces kører 
stadig. 

 

I starten af året blev proceduren for udstedelse af pakkecertifikat ændret. Vi kan konstatere at det ikke er alle der 
har været opmærksom på dette, da der stadig kommer en del ansøgninger om pakkecertifikat ind. 

Den nye procedure, jf. FB, er at den SP der godkender eleven, skriver ”Pakkecertifikat” på elevens logkort under 
”andre godkendelser under grunduddannelsen. På sigt kommer der et separat felt. Det gør sig gældende for alle 
der har et logkort. 

 

Vi ønsker Emil Landeværn Kristensen velkommen som seniorpakker. Stort tillykke. 

 

Kommende kvartal 

Den største begivenhed for os i det kommende kvartal er MU seminaret lørdag d. 14 november. Her vil vi 
opfordre så mange som muligt at møde op. Der vil blive vendt mange interessante emner, som kan være 
relevante for alle med en smule interesse for materiel. Husk dog, at kun SP og højere har stemmeret.  

Stedet er Idrættens Hus og indkaldelsen kan findes på DFU.dk 

Hvis du sidder og har et emne du gerne ser vendt, modtages det meget gerne på mu@dfu.dk  

Desuden er det tiden for alle SP eller højere at gøre op om man kunne tænke sig at komme ind i MU. Det er ikke 
et krav, men hvis du går med tanker om at stille op, må du meget gerne skrive til os før. Det kan være, du har 
spørgsmål ,du gerne vil have besvaret. Vi står gerne til rådighed enten på fælles-mail eller individuelle (findes på 
www.dfu.dk) 

 

 

Martin Søeby Mikkelsen 

MU Formand 

 

mailto:mu@dfu.dk
http://www.dfu.dk/


FAI – Federation Aeronautic Internationale 

World Air Games 2015: Christian Weber og Peter Kallehave er udtaget i canopy piloting og i præcision udtager PU 
et herrehold til deltagelsen. Det foregår i Dubai, som jo altid har masser af fest og farver med i oplevelsen. Følg 
med i det store set up på hjemmesiden. 

  

Young Artist: konkurrencen for 2016 er at få kombineret naturoplevelserne med vores idrætsgren. Så har du en 
ung bekendt i din omgangskreds, som er dygtig til at tegne, så kan dette være en sjov måde at få tegnet vores 
sport. 

  

IPC – International Parachute Commitee  

Nyhedsbrev september 2015: læs seneste nyhedsbrev fra IPC. 

  

EM/WC præcision: afholdt i Bulgarien 22-29 august  

EM/WC canopy piloting: afholdt i Canada 23-29 august 

EM/WC formationsspring og freefly: afholdt i Holland 7-12 september 

  

KDA – Kongelig Dansk Aeroclub 

Repræsentantskabsmøde 2015: Der har netop været afholdt repræsentantskabsmøde i KDA og DFU bestyrelse 
var selvfølgelig tilstede. DFU fik Peter Krogh valgt ind i KDA’s bestyrelse. KDA fungerer som paraplyorganisation 
for luftsportsforbund og unioner. 

  

FAI licenser og udstedelser af diplomer ved danske rekorder: Da der var mange som i år skulle have fornyet eller 
udstedt FAI sportslicens for at kunne deltage i konkurrencer og ikke mindst rekordforsøg, var den ”nye” 
generalsekretær Tonny Henriksen tilstede både ved DM og DK rekordforsøget, så alle papirer kunne komme helt 
på plads. Det var også en fin lejlighed for Tonny at få et stort indblik i faldskærmssporten, hvilket han var glad for. 
Især vore koordinerings og samarbejdsevner både på jorden men i særdeleshed i fritfald, virkede imponerende 
og overbevisende.  

Nye danske rekorder: 

Wingsuit Performance: Ved FAI/IPC World Cup i wingsuit performance  
blev der sat nye danske rekorder 

Frits Jensen, speed-hastighed, 79,4 m/s  
Ulf Munkedal, time-tid, 71,4 sek. og distance-strækning 3879 meter.  

Der venter yderligere en rekord til Ulf Munkedal  
på længste  fritfalds tid i wingsuit fra exit til åbning  

på 227 sek el. 3,47 minutter. Tillykke til de nye rekordindehavere. 

Nyt fra KDA, IPC, FAI 

https://www.wagdubai.ae/
https://www.wagdubai.ae/
http://www.fai.org/fai-slider-news/40165-enter-the-2016-fai-young-artists-contest-and-show-the-world-how-talented-you-are
http://www.fai.org/ipc-news/40201-latest-bureau-newsletter-5th
http://www.fai.org/ipc-news/40201-latest-bureau-newsletter-5th
http://www.fai.org/ipc-news/40036-event9688-event9699-finalday
http://www.fai.org/ipc-news/40064-event10521event968-medal-winners
http://www.fai.org/ipc-news/40064-event10521event968-medal-winners
http://www.fai.org/ipc-news/40064-event10521event968-medal-winners
http://www.fai.org/ipc-news/40064-event10521event968-medal-winners
http://www.fai.org/ipc-news/40064-event10521event968-medal-winners
http://www.fai.org/ipc-news/40193-event10490-event10491-event10492-event10493-event10494-prizegiving
http://www.fai.org/ipc-news/40193-event10490-event10491-event10492-event10493-event10494-prizegiving
http://www.fai.org/ipc-news/40193-event10490-event10491-event10492-event10493-event10494-prizegiving
http://www.kda.dk/
http://www.kda.dk/
http://www.kda.dk/mod_inc/?p=itemModule&id=3399&kind=9


KLUBNYT – West Jump 

Skærmflyvning i West Jump 

Vejrguderne var med os i weekenden 18. – 20. september, da DFU og faldskærmsklubben West 
Jump afholdt skærmflyvningskursus på Skive lufthavn. Peter Kallehave og Kim Ø. Hermansen 
fungerede som instruktører, og delte gavmildt ud af deres kompetencer og erfaringer.  

Det blev særdeles vellykket, i kraft af engagerede instruktører, udholdende piloter, en stram 
tidsplan, god mad og godt vejr. Dette resulterede i en lind strøm af lift, hvor der var rig mulighed 
for at dygtiggøre sig, uanset niveau. 

Ind imellem skærmflyvningskurset, var der samtidig plads til elevlift og tandemspring. Også her 
var der stor aktivitet, og springere kom hjem med nye, gode oplevelser. 

West Jump havde til lejligheden lejet et vildmarksbad,  
hvor der efter aftensmaden blev plejet ømme muskler,  
nydt en øl, og fortalt røverhistorier. 

Alt i alt en rigtig god weekend,  
som vi vil forsøge at gentage i 2016. 



Faldskæmklubben, frit fald og fælleskab 

 

Vi går med hurtige skridt mod hangaren. Spændingen har sat sig i hele kroppen og bliver ikke mindre af, at vi ser 
Caravanen stå i morgensolen. Vi har begge sprunget før. Jeg har mine AFF level 1-7 og Kenneth level 1-2.  Vi er på 
vej til vores morgenbriefing og da vi træder ind bliver mødt af otte veloplagte instruktører, der gennem hele ugen 
vil have fokus på os. Vi møder også de andre elever, der alle står og lytter til hvert et guldkorn de garvede 
instruktører kommer med. Stemningen er mildest talt fantastisk og en time inde i turboelevugen føler vi os 
allerede inkluderet i sportens fællesskab.   

 

Eftersom at vi havde valgt, at deltage i turboelevugen, blev vores viden om faldskærmsporten hele tiden udviklet 
og der blev b.la. afviklet kurser om højdemålere af Steffen Kristensen fra Larsen & Brusgaard, tracking kursus af 
Herman Landsman, samt andre relevante kurser om udstyr og sikkerhed. Det var en gave for helt grønne 
faldskærmsspringer, som os, at få adgang til al den viden og det gav os mere blod på tanden for at dygtiggøre os. 
Midt på ugen blev der arrangeret en tur til vindtunnellen i Høje Taastrup, hvor vi fik mulighed for at finpudse 
vores svaj og drej. Vores instruktører var med og gav os feedback, som vi kunne overføre til de næste spring i frit 
fald. Instruktørernes blik var hele ugen fokuseret på os elever og de gange vi oplevede en form for usikkerhed 
omkring et spring, blev det staks spottet af en instruktør, der tog sig tid til at gennemgå springet med os.  

 

I løbet af ugen sprang vi både fra en Cessna og en Caravan og mærkede et sus i maven, når vi tog afsæt fra flyet 
og var i frit fald over de Lollandske marker. Et sus vi ikke havde drømt om kunne blive vildere, indtil vi, sidst på 
ugen, oplevede at springe fra en Skyvan.  Det at se hvordan Skyvanen flyver i himlen over dig, mens du er i frit 
fald var mit absolutte højdepunkt og jeg kan slet ikke vente til, at det skal ske igen.  

Udover spring, som vi fik masser af - Kenneth nåede sågar 11 spring en af  
dagene og fik også alle sine stempler i hus - fik vi dannet et fælleskab med  
de andre faldskærmsspringer og særligt med de andre elever. Vi oplevede,  
at det er vigtigt, at dygtiggøre sig og øve og øve, men uden et fællesskab  
at dele det med eller at bliver udfordret og inspireret af, så holder lysten  
ikke på samme måde.  

Vi er begge glade for, at vi valgte at deltage i turboelevugen og har også  
fået planlagt de næste mange skydive dedikerede weekender og ferier  
i den nærmeste fremtid.   

 

Blue Skies  

Kenneth & Cilja 

 

 

KLUBNYT - Turboelevugen 2015 



KLUBNYT - Danmarksrekorden og  
3 x Skyvan Boogie 

Så kom dagen, hvor der for første gang skulle flyve 3 Skyvans i Danmark samtidigt.  

Vejrudsigten var blandet, men til den blæsende og lidt regnfulde side. De første 2 skyvans ankom mandag, men 
der var fuld gang i forberedelserne, så der var ikke tid til at springe.  

Onsdag var dagen, hvor vi skulle i gang med Danmarksrekorden.  Fra morgenstunden var der en flot 
åbningsceremoni ved borgmester Holger Schou Rasmussen, hvorefter vi forberedte det første spring. Desværre 
var vejret ikke med os onsdag, så spring blev det ikke til. Torsdag morgen oprandt, og vejret var smukt og 
springbart. Vi startede ud med træningsspring i mindre grupper, og da den tredje skyvan landede på pladsen, var 
vi klar til at springe i den helt store gruppe på lidt over 60 mand. 5 spring blev det til torsdag, hvoraf flere af 
forsøgende var meget tæt på en komplet formation. Fredag fik vi 3 spring fra morgenstunden, og vi var meget 
tæt på at få rekorden i hus. Desværre var der hele tiden noget der lige drillede. Vi gik frustrerede i seng fredag og 
håbede på, at der ville blive en åbning lørdag morgen. Vejrudsigten var dyster, men vi mødtes kl. 07.30 lørdag til 
en blå himmel og kl. 08 gik vi i flyveren, helt tændte og dybt koncentrerede. Alle var klar over det nok var den 
eneste chance vi ville få. Dyb koncentration i flyene på vej op, ilten blev tændt i 4000 meter, vi forsatte op til 
5400 meter, hvor der var exit. Basen gik i stykke flere gange, men blev hver gang fløjet sammen og samlet igen. 
Flere forsvandt under formationen, og det så ikke godt ud. Lige pludselig blev der helt stille i formationen, alle var 
på plads og jeg så et stort smil på Sanders ansigt.  
Kl. 08.28,45 i 2200 meters højde havde vi en ny dansk rekord i storformation på i alt 59 mand, hvilket vi først fik 
af vide da vi var landet. Vi skulle også lige vente på, at dommerne havde godkendt formationen, men endelig kom 
vores alle sammes Ulla Mærsk og fortalte os, at rekorden var godkendt.  I løbet af kort tid stod Poul fra 
Dagli’brugsen i Holeby med champagne og for det ikke skulle være løgn, gik freeflyerne efterfølgende op og satte 
en Head Down rekord på 14 mand. Så 2 nye danske rekorder på en dag!  

Vi havde fået to verdensklasse freefly organizere på besøg fra Bottrop: Joe Grealy og Antonio Aria, men vejret 
satte desværre et punktum for spring resten af weekenden. Til gengæld startede vi festen tidligere end planlagt. 
Der var først velkomstdrinks, derefter det afsluttende superlotteri med mange flotte gevinster, hvorefter maden 
blev serveret. Det hele blev afsluttet med stor kage dekoret med de 3 skyvans og hele storformationen i 
marcipan. 

I løbet af ugen blev det til i alt 49 lift og 1060 spring.   

Der skal siges en kæmpestor tak til alle vores officials  
og hjælpere, uden deres indsats havde vi aldrig fået  
dette kæmpe store arrangement til at fungere.  

 



Billeder fra DK rekord 2015 

Sus Nielsen,  
stævneleder for DFU igennem 

rigtig mange år 

Ulla Mærsk, 25 års jubilæum  
 som dommer 

DFU 
FAI 
KDA 
 

God DK flag opbakning  
fra Meggie og Flemming  

Alle deltagere 
Foran hangar 

I fly og til briefing 

Fotos af: Mads Nørrelund Olsen, Michael Boe Laigaard, Willy Boeykens 



Klubnyt - NJFK 

Nordjysk Faldskærmsklub deltager i  
Luftsport '15 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. 



KLUBNYT - FDK 

Turboelevuge 26 (et samarbejde mellem NFK, AFC og FDK) 

I år var igen en stor succes med mange elever. 35 elever mødte op, og i alt var vi 90 personer inkl. Instruktører og 
hjælpere. Det blev til i alt 420 spring og vi glæder os allerede til næste år, forhåbentlig med masser af nye elever 
igen.  

Det efterfølgende Skyvan Boogie var også godt besøgt med 156 deltagere.  

Vi havde besøg af Herman Landsman som organizer på storformation, så der kunne trænes til 
Danmarksrekorden.  Derudover havde vi 4-way landsholdet på træningscamp, og ellers masser af glade 
funspringere. Der gik i alt 72 lift med skyvanen, samlet 1872 spring. Skyvanen er igen booket til næste år i uge 26, 
så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Herman Landsman vil igen komme på besøg og coache storformation, og I 
samarbejde med DFU, forsøger vi også at få en Freefly organizer på besøg. 

Vores super 1’er Thomas Thorndahl havde sin ilddåb som stævneleder, og det gik lige efter bogen. 

 

DM 2015  

DM 2015 var stævneleder Sus’s sidste optræden ved et DM i Faldskærm. Vi havde et par gode dage med 
fortræning inden konkurrencerne gik i gang. præcision startede allerede mandag og de havde vejret med sig, så 
alle runderne var gennemført onsdag.  

Tirsdag startede formationsspring og freefly konkurrencen, og med et vejr ud over det sædvanlige, var alle 
runderne gennemført onsdag eftermiddag. Som altid blev der holdt en rigtig DM fest samme aften, med helstegt 
pattegris på grill og hygge i baren. 

Torsdag blev der trænet storformation som forberedelse til Danmarksrekorden ved organizer Kate Cooper-
Jensen, og kvaliteten af springene var lovende for det kommende rekordforsøg. 

 

Skyvan Boogie version 27, 25-27 september 2015 

Nu mangler vi lige vores sidste Skyvan Boogie i år, hvor blandt andet DFU cup’en løber af staben, inden FDK går i 
vinterhi og taget et lidt mere roligt 2016.  

 



Hvordan var det nu lige det første spring….. 
uanset om det er mange år siden eller for nylig,  
så tag et kig på denne beskrivelse og se om ikke DU lige kan genkende en ting eller to?  
God læsefornøjelse. 

 

Hmmm.... er slet ikke landet endnu... - at sidde deroppe i en lille bitte flyvemaskine, allerbagerst presset 
sammen i 1000 meters højde. Kigge ud af vinduet og se det hele blive mindre og mindre. Samtidig med 
tankerne går på - KLARER JEG DET HER - så kan jeg efterfølgende klare en masse. 
Bliver enig med min nye ven Gabriel, som sidder ved siden af mig, at vi laver et minde for livet sammen 
heroppe   
Det bliver min tur.... møver mig hen til udgangen. Min "udkaster" er en humoristisk fyr, som laver en masse 
armbevægelser og i et stort smil giver mig den sidste instruktion. Døren bliver åbnet. Arghhh en vind, som føles 
som 200 km på motorvejen får vores ansigter til at ligne en krøllet avis  ... Føler mig i live og klar til turde se 
frygten i øjnene. Jeg ser lige ned, der ligger Danmark som en masse små frimærker i et rod   
Udsigt over hele Limfjorden, helt til Ålborg, Vesterhavet og aftensolen. 
Armen kommer ud på vingens underkant, fødderne ud på hjulet, udkasteren  
holder godt fat i mig, da jeg skal gå armgang helt ud i enden af vingekanten.  
Vinden er så kraftig, at jeg fornemmer om lidt slipper mine arme og jeg har  
ikke fået Go endnu... Vi får øjenkontakt, han giver mig Thumps up - i et split  
sekund glider mine hænder af kanten og jeg er fri.... 
Skriger af mine lungers kraft, samtidig med jeg græder af forløsning. Der  
hænger jeg midt ude i ingenting Tak tak tak er ordene..... mine tårer triller  
stille, imens jeg skriver dette.... En ubeskrivelig frihed, ro og styrke rammer  
mig som en boomerang.... stilhed, overblik og følelsen af jeg lever. 
Jeg bliver forstyrret, i min øresnegl af instruktøren, som står på jorden.  
Nr 4 lidt til venstre. FUCK.... jeg har helt glemt at lave KONTROL KONTROL ....  
at se lige op, om min faldskærm i det hele taget havde foldet sig ud   
Smiler.... det havde den, smuk og elegant hang den over mig. Jeg får fat i  
mine styregreb, laver kontrol kontrol og trækker lidt til venstre.  
Smiler... ved tanken om hvor let og elegant, jeg kunne styre denne kæmpe skærm.Må indrømme, jeg ingen 
anelse havde på hvor jeg var, hvor jeg skulle lande   
Jeg lod mit liv og skæbne være til de højere magter i tillid og kærlighed på, at jeg klarede det her, har så mange 
ting på hjertet, jeg endnu skal nå inden det er goooodbye for dette liv.  Satser på at blive 92 år. 

En tryghed var det, at høre den rolige, men bestemte stemme i øret fra instruktøren, der stod på jorden og 
guidede mig ned. 
Smiler ved tanken om at, hænge deroppe ingen kunne høre mig, helt alene og dog med udsigt til alt   
Jeg daler stille og roligt igennem vinden og begynder, at fornemme LUFTHAVNEN, som jeg i min lille tænketank 
havde sagt tidligere på dagen om flyvepladsen.  
 
 

En førstegangsspringers 
bekendelser……. 



Kan pludselig høre, alle de andre nede på pladsen og fornemmer, at det snart er landing, tjekker mit ur - jeps 
det er lige op over... - smiler... glemmer alt om hvad instruktørene har lært mig i træningen om landingen, 
bøjer mine gymnastiske sprælleben frem, hvilket resultere i jeg lander lige på nummi i et brag,  og der ligger 
jeg så og skrald griner og græder i et, lykkelig over at være kommet ned og i live  - Instruktøren får råbet mig 
op - " kan du så komme op og stå " jeg adlyder og får pakket liner og skærm sammen og begiver mig hen mod 
mine kære, som står og filmer og jubler .  

Vi er i et af kærlighed, kysser, knusser, griner og græder. Kunne se stoltheden i  
mine døtres øjne - og jeg kunne kun sige - Prøv det for pokker, Piger.  
Stemningen på pladsen er helt euforisk. I en samhørighed af kærlighed, vilje  
og mod. Skulderklap og kærlige ord. Folk der lige er landet eller er på vej op.  
Føles som om vi alle er en stor familie, på trods af alder, køn, titler og forhold.  
Som jeg sagde i bilen hjem... hold nu op, hvor må de instruktører opleve meget 
kærlighed og gøre en masse mennesker glade. Forstår nu hvorfor de bruger så  
meget af deres fritid på denne interesse.  

En ubeskrivelig smuk oplevelse, som jeg ville ønske, alle havde modet til at  
turde. Hvad oplevelsen bringer på sigt, har jeg ingen anelse om. Lige nu føles   
alt totalt ligegyldigt. Det lyder måske voldsomt, men det var så stor en  
følelsesmæssig oplevelse på alle måder, at kun mine tre fødsler af mine piger  
kan slå oplevelsen  - synes ellers jeg har prøvet Jeg er stille nu. Summer og  
forsøger at finde mig selv igen. Jeg, som syntes , jeg havde fundet min ro i mig  
selv, er pludselig beriget med en endnu dybere ro, som jeg ikke ved hvor kommer fra... men jeg skal nok finde 
svaret .... summer lidt endnu ....   
Endnu engang i forhold til hvad der sker ude i verden.... så handler det så simpelt om, at vi alle finder 
kærligheden og troen på os selv og hinanden. I tillid og mod til at turde livet og ville leve det og ikke blot lade 
det være en sovepude. Livet er skal leves med de muligheder der byder sig. 

En kæmpe TAK til alle fra HLF, I er fantastiske, vær stolt af jeres arbejde I gør virkelig en forskel for mange 
mennesker . 

 

Oplevelse, følelser og tanker fortalt af Helle Maria M. Nesgaard, nybagt faldskærmsspringer i HLF. 

 

 

En førstegangsspringers 
bekendelser…….forsat 



FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN,  

SÅ SKAL DU VÆRE SKREVET OP TIL DFU’S NYHEDSBREV  
- 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  
MANDAG D. 19 OKTOBER 2015 KL. 12.00. 

 

   

1. Præmie – Softshell jakke fra DFU webshop 

2. Præmie – Hoddie fra DFU webshop 

3. Præmie – Langærmet T-shirt fra DFU webshop 

Der følger en t-shirt fra Riggerloftet med til alle 3 vindere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KONKURRENCE 

 
STOR TAK TIL 

SPONSORERNE AF 
DENNE 

KONKURRENCE 
 

(TILMELD 
DIG PÅ 

DFU.DK)  

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

DFU webshop 

https://docs.google.com/forms/d/1Nos7gtGYlaFKYXNKqqeK_TRU5bvvR3KIf0qKKm5-Tfs/viewform
http://www.dfu.dk/
http://www.dfu.dk/
https://www.facebook.com/Riggerloftet?fref=ts
http://www.dfushop.dk/tj


Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson 

2-4 
oktober 

Bruttoprojekt udtagelse FS VAF FSU FSU 

4 oktober 
Deadline for BUDGET 2016 

input 
DFU 

DFU 
administration 

DFU 
administration 

9 oktober CPU årsmøde ØFK CPU CPU 

10 oktober FSU årsmøde VAF FSU FSU 

17-18 
oktober 

UM tunnel Bedford England FSU FSU 

21-24 
oktober 

VM indoor skydiving Tjekkiet SU DFU 

23-25 
oktober 

Instruktør eksamen Silkeborg IU IU 

31 oktober FFU årsmøde   FFU FFU 

14 
november 

MU seminar Brøndby MU MU 

21 
november 

Formands-og budget møde Vejle DFU  DFU 

22 
november 

PU årsmøde Vamdrup PU PU 

28-29 
november 

IU seminar Fredericia IU IU 

1-12 
december 

World Air Games Dubai SU DFU 

Aktivitetskalender oktober-december 2015  
    for yderligere detaljer se mere på  

         www.dfu.dk eller facebook 



Varde Flyveplads 

Vamdrup Flyveplads 

Viborg Flyveplads 

Maribo Flyveplads 

NFK, Sundbylille 

Rønne Lufthavn 

Tirstrup Lufthavn 

Dansk Faldskærms Union, Idrættens Hus Brøndby Stadion 20,  
2605 Brøndby, DKTlf. 4326 2777 www.dfu.dk dfu@dfu.dk 

Springpladser i Danmark 

Ejstrupholm Flyveplads 

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.aversi.dk/
http://dfcskydive.dk/
http://www.nfk.dk/
http://www.fkr.dk/
http://www.aafc.dk/
http://www.skydivestauning.dk/
http://www.dfu.dk/
https://da-dk.facebook.com/FKNordenfjords
http://www.øfk.dk/

