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NYT fra DFU’s formand
DFU følger DIF og indfører adfærdskodeks
På DIF´s årsmøde i år vedtog repræsentantskabet et nyt adfærdskodeks for at
imødegå usportslig adfærd og blandt andet forhindre matchfixing.
DFU´s bestyrelse har vedtaget, at udarbejde et tilsvarende kodeks, som vil blive
inkluderet i vore bestemmelser. Se DFU bestemmelsen her
ADFÆRDSKODEKS om blandt andet matchfixing.
Inden for Dansk Faldskærms Union gælder idrættens grundlæggende etiske værdier,
blandt andet om, at alle har lige ret til at dyrke idræt alt efter evner og i forhold til de
muligheder, som den enkelte idrætsform tilbyder, og om, at konkurrencer afvikles
retfærdigt.
Herunder er enhver form for matchfixing og andre måder at påvirke en konkurrences
resultat på forbudt og at betragte som usportslig adfærd, der kan sanktioneres efter
DFU’s vedtægter.
Dansk Faldskærms Unions medlemmer og alle, der deltager i aktiviteter under Dansk
Faldskærms Union, er desuden underlagt Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ om
matchfixing og har et fælles ansvar for, at matchfixing og anden uetisk adfærd ikke finder
sted.
Dette ansvar indebærer blandt andet pligt til at underrette Danmarks Idrætsforbunds
matchfixingssekretariat om mulige overtrædelser af regulativet.
Link til Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ om matchfixing findes her (følg linket her)
Matchfixingsekretariatet kan kontaktes på (mail@stopmatchfixing.dk)

Den vigtigste konsekvens for alle os springere, er at vi nu er pligtige til at reagere
hvis vi oplever at nogen prøver at påvirke en konkurrences resultat og derved
forhindrer en retfærdig konkurrence.
Det gælder selvfølgelig også ethvert forsøg på matchfixing.
Selv om pengepræmier endnu ikke er set i Dansk faldskærms sport og vores sport
ikke indgår i væddemål hos bookmakerne, er det dog en mulig udvikling i fremtiden
for faldskærmssporten.
Som følge af de nye bestemmelser har vi hver især pligt til at indberette forsøg på
matcfixing eller forsøg på at påvirke en konkurrence til Danmarks Idrætsforbunds
matchfixingsekretariat. (se mere her)
Flemming Olsson
Formand

Retur til oversigt
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NYT fra DFU’s tekniske sekretær
NY hændelsesrapport
I forbindelse med den nye hjemmeside er også lanceret den nye blanket til
hændelsesindberetning, der blev introduceret på instruktørseminaret sidste efterår.
Al begyndelse er svær, og en hjemmeside er et meget komplekst foretagende. Derfor
har der desværre været en periode, hvor det ikke var muligt at foretage
indberetning.
Det er afgørende for sikkerhedsarbejdet i DFU, at vi får besked om alle hændelser.
Har der været et cut eller en skade eller en sikkerhedsmæssigt interessant episode i
den periode, hvor rapportering ikke har været muligt, skal jeg på det indstændigste
opfordre til, at man indberetter det nu, hvor formularen er tilgængelig.
Om blanketten i øvrigt kan oplyses, at den gerne både skulle gøre det nemmere for
indsenderen og udgøre et bedre arbejdsredskab for DFU’s sikkerhedsorganisation.
For indsenderen skulle det blandt andet være mere overskueligt, hvilke rubrikker
man ikke behøver at udfylde. Tidligere var der for eksempel en del indberetninger,
hvor indsenderen omhyggeligt og møjsommeligt havde siddet og udfyldt alt om
reserveskærm, hvornår den var pakket og af hvem osv. Selvom hændelsen drejede
sig om en landingsskade, hvor det med reserven var helt uinteressant.
En anden ting, der skal fremhæves, er, at det nu er understreget, at ved hændelser
med elever er det den ansvarlige instruktør-I, der skal indsende indberetningen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for rubrikken, hvor man kan
beskrive, hvad det faktisk var, der skete.
Der er alt for mange indberetninger, hvor rubrikkerne godt nok er pænt udfyldt.
Men hvor man ikke deraf kan se, hvad der var grunden til reservetrækket eller
landingsskaden. Eller nærmere, hvad det var for en skade på eksempelvis en fod.
Var det bare en forstuvning – var det et ukompliceret brud - eller var det noget mere
alvorligt?
Så hjælp os med at blive klogere og øge sikkerheden ved at skrive en lille historie fra
det virkelige liv om, hvad der skete.
Blanketten bliver nok tilrettet lidt undervejs, efterhånden som vi finder ud af,
hvordan den fungerer i praksis.
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NYT fra DFU’s tekniske sekretær - fortsat
I er meget velkomne til at sende besked til mig, hvis der er noget, I synes, er
uhensigtsmæssigt, eller hvis I har input til blanketten i det hele taget.
Katrine Eriksen
Teknisk sekretær
Formand for Instruktør- og Sikkerhedsudvalget
Retur til oversigt
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Lidt nyt og gammelt om faldskærmspiloter
På medlemsdelen af den nye hjemmeside vil der blive lavet et lille hjørne for vores
uundværlige hjælpere, PILOTERNE.
DFU har faktisk i flere år haft en pilotkonsulent.
Det er Claus Larsen fra MFK, der både er mangeårig springer og instruktør-I og
erhvervspilot – flyver p.t. 767’ere – samt faldskærmspilot.
Claus bistår bestyrelsen og udvalgene vedrørende spørgsmål om fly og flyvning.
Blandt andet trækker teknisk sekretær på ham, når der fra KDA eller Trafikstyrelsen
kommer et eller andet langhåret flyteknisk.
Derudover står Claus til rådighed med råd og vejledning til faldskærmspiloterne.
Claus var bag det logkort til udtjek af faldskærmspiloter, der blev lavet for nogle år
siden, og nu har han lavet en udmærket faldskærmspilotmanual.
DFU skal opfordre til, at klubberne informerer deres piloter om manualen og om, at
de kan trække på Claus med gode råd og vejledning.
DFU skal også opfordre til, at piloterne informerer Claus, hvis de oplever noget –
”lessons learned” – som kunne være til gavn for andre faldskærmspiloter at vide.
Derudover skal mindes om reglerne i GB 46, som vist ikke altid følges?
Efter GB 46, pkt. 6, skal der udtjek af en pilot til at flyve faldskærm løbende
attesteres på det logkort, der er lavet til det samme.
Når piloten er tjekket ud, skal kopi af logkortet sendes til DFU med de oplysninger,
der står i GB 46, pkt. 6,c.
DFU bør til enhver tid ligge med en liste over de piloter, der er udtjekket til at flyve
faldskærm. Det vil der nu blive samlet op på det. Klubberne vil modtage anmodning
om at oplyse navne osv på de piloter, der flyver for dem.
Dette er obligatorisk.
Derudover ville DFU gerne kunne tilbyde en service derhen, at man på
medlemssiderne kan finde kontaktoplysninger på piloter, så en klub, der står og
mangler en pilot, kan finde en pilot.
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Lidt nyt og gammelt om faldskærmspiloter - fortsat
Men af hensyn til reglerne om persondata er det naturligvis helt frivilligt, om
piloterne vil stå på en sådan liste.
Katrine Eriksen
Teknisk sekretær

Retur til oversigt
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En unik springerhistorie
Poul Erik Hansen (Filler), FDK, har som den første danske springer været i sporten i
50 år. En tidlig morgen en forårsdag i 1964 ved den lille franske by Chalon Sur
Saône startede Filler’s faldskærmseventyr og siden den dag har Filler været medlem
af DFU.
Filler er den dag i dag fortsat en aktiv springer og instruktør-I’er.
Dette flotte jubilæum blev fejret i forbindelse med DFU Open 2014 i maj i FDK, hvor
DFU’s formand holdte en jubilæumstale i forbindelse med festmiddagen.
Derudover så har Rødovre Lokalnyt lavet en meget flot og beskrivende artikel om
det at være faldskærmsspringer, naturligvis med udgangspunkt i Fillers jubilæum,
læs artiklen her.

Retur til oversigt
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NYT fra sekretariatslederen
Første halvår er nu ved at være tilbagelagt og sommeren har overtaget både i
forhold til solskinstimer og sin indflydelse på kviksølvet i termometeret.
Generelt oplever DFU’s administration at størsteparten af DFU aktiviteterne bliver
gennemført og der ses en rigtig god aktivitet i klubberne.
Sportslicenser
Rekorder og medaljer høstes rundt om på den internationale scene, hvilket jo er
fantastisk både i forhold til den enkelte springer, den specifikke disciplin og DFU
generelt. Men HUSK NU at få fornyet eller ansøgt om en sportslicens ellers kan man
ikke deltage i internationale konkurrencer eller ens rekord kan ikke godkendes hvis
ikke du har din sportslicens i orden, så kontakt am@kda.dk og få bragt dette i orden.
Nyt DFU.DK
DFU har fået ny hjemmeside, som løbende bliver udviklet og hvor du har en
indflydelse på at gøre bedre. Hjemmesiden er opbygget med en forside til nye
springere, hvor også seneste nyheder findes.
Derudover kan man som DFU medlem logge på medlemssiden, ved hjælp af sin
mailadresse. Hvis du oplever problemer med at logge på medlemssiden, så er det
givetvis fordi DFU ikke har registreret din mailadresse. Derfor bedes du sende en
mail til dfu@dfu.dk, så vil vi registrere dig, så du kan få adgang.
Hvis der er noget du akut mangler, så kan du stadig ”fange” den tidligere
hjemmeside via www.old.dfu.dk.
Spørgsmål til strukturen og funktionalitet bedes rettet til webmaster@dfu.dk andre
henvendelser kan foretages til dfu@dfu.dk.
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NYT fra sekretariatslederen - fortsat
Udstedelse af C-certifikater
Et af fokusområderne for DFU’s bestyrelse er udstedelse af c-certifikater, så DFU
fremadrettet kan fastholde sin instruktørstand, som er vital for hele DFU, fortsat
sikre nye elitespringere og sikre fremtidige frivillige til klubbernes bestyrelser og
udvalg. DFU’s administration har til dato udstedt 27 c-certifikater – HUSK derfor at
få indsendt dit andragende, så du kan få udstedt dit nye c-certifikat.
Sommerferie lukket
DFU’s kontor holder helt lukket i uge 29, så I som klub eller udvalg bedes have dette
i baghovedet, hvis der er behov for at komme i kontakt med DFU.
Retur til oversigt
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NYT fra udviklingskonsulenten
Sommeren er over os og har benådet os med rigtig meget godt vejr indtil videre i
denne sæson.
Det betyder, at der bliver afviklet og gennemført rigtig mange faldskærmsspring til
gavn for klubberne, medlemmerne og ikke mindst sporten.
Der har været arrangeret op til flere udlandsture for at få taget hul på sæsonen i det
tidlige forår, hvor også flere klubber herhjemme havde fuld gang i aktiviteterne
henover påsken. De fleste af de hjemlige aktiviteter i påsken var, klubsamarbejder,
hvilket betyder samling af fly, miljø og medlemmer. Det giver rigtig god bonus og
mening, da vi sparer på miljøet (i de klubber som ikke har aktivitet), udnytter
flykapaciteten maximalt og får genereret rigtig mange bekendtskaber på tværs af
sport, klubber og disciplin. Fantastisk, tak for det!
Når nu vi er ved aktiviteter…..så har der været rigtig mange gode initiativer her i
foråret. Caravan’en har fået fløjet en del over hele landet, og det ser ud til, at den er
ved at få rigtig godt fat i ”faldskærmsdanmark”. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at
det giver et godt skud til fastholdelse af DFU medlemmer, at caravan’en får fløjet så
mange forskellige steder. Hermed en stor tak til klubberne for at tage initiativ og
have troen på og viljen til at få gennemført aktiviteter for faldskærmssportens skyld.
I skrivende stund, er vi lige midt i ”stormvejret”, når vi taler antallet af aktiviteter på
landsplan. Som I kan se af kalenderen for de næste 3 måneder sløjer det lidt hen
men fortvivl ej, der er stadig masser af muligheder for faldskærmsspring, kig på
kalenderen, følg med på hjemmesiden og facebook. Med dette vil jeg henlede især til
klubberne og udvalgene, at der allerede nu skal overvejes, hvilke aktiviteter, som
skal gentages til næste år og ikke mindst, om der skal ”skiftes ud” til andre typer af
aktiviteter, nye input og muligheder, som medlemmerne ønsker. Det skal I, da DFU
budget 2015 indledes allerede i løbet af september måned, hvor klubber og udvalg
skal komme med jeres ønsker, tanker, bidrag mv. til DFU. Med andre ord: der skal
evalueres, udvikles, fastholdes, hjernevrides mv. så vi fortsat kan udvikle og
fastholde vores og dermed jeres medlemmer.
Lige om hjørnet venter DM i FS, FF og præcision. Det afholdes i år på Stauning
Lufthavn med Varde Faldskærmsklub som arrangør. Planlægningen er i fuld gang og
DFU håber på god opbakning fra jer medlemmer så vi fortsat kan have en stærk og
overbevisende profil, når vi taler udviklingen af sporten og sammenhængen mellem
bredde og elite, som forstærkes ved konkurrencerne.
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NYT fra udviklingskonsulenten - fortsat
I maj måned blev DFU open afholdt i samarbejde med FDK, som blev afviklet over 2
dage med fantastisk vejr. Formationsspring, freefly (B-række) og præcision
gennemførte med max. runder og 8-way blev forsøgt genoptaget om end der kun
var 2 hold, som deltog. Alt i alt et godt arrangement med maximal udnyttelse af
flykapacitet. 51 skyvan lift og 35cessna lift blev det til på blot 2 dage. Forinden
havde der været fortræning som dog var lidt udfordret af vejret.
I juni var der DM i Canopy Piloting i samarbejde med NJFK. Der var stor og bred
opbakning til DM i år, som også her blev afviklet med max. runder (i modsætning til
sidste år, hvor vejret drillede max……). Det gav en god og dynamisk konkurrence
som bød på et par overraskelser undervejs og på podiet.
Tillykke til medaljetagere og held og lykke ved de fremadrettede konkurrencer til
alle.
Nyd nu vejret, sommeren,
springkammeraterne og ikke mindst
faldskærmssporten i fulde drag.
Go’ sommer til jer alle

Husk tilmelding til miljø-og
klubudviklingsseminaret
d. 20.-21. september
(deadline mandag d. 18. august)

Blue skies,
Helle Eriksen,
udviklingskonsulent DFU.
Retur til oversigt
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On Sport – DIF’s egen tv-kanal
Tidligere på året blev DFU kontaktet af On Sport.
On-Sport er idrættens egen tv-kanal og kanalen er blevet til i samarbejde mellem
Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og 61 specialforbund og holder til i
Idrættens Hus..
Indslagene på On-Sport bliver produceret af to videojournalister, en
journalistpraktikant, topatleterne selv og de 61 specialforbund, der leverer aktuelle
nyheder, skæve historier og andre highlights.
Tv-kanalen fokuserer primært på den gode historie fra elitens verden.

I forbindelse med konkurrencen ved DFU Open havde Onsport valgt, at bruge en dag
på at følge VAF warriors, som er formationsspringslandsholdet.
Dette har nu resulteret i to informative videoer om det at være faldskærmsspringer.
Se nyheden på DFU’s hjemmeside, hvor der er links til de faldskærmsvideoer DFU
har liggende på OnSport.dk – følg linket her..
Retur til oversigt
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NYT fra Formationsspring Udvalget (FSU)
DFU open afviklet i fantastisk vejr af Faldskærmsklubben DK i Maribo.
I Bededagene blev DFU open afviklet af FDK i Maribo. Der var både FS A- og B-række
samt 8-way konkurrence. For én gangs skyld holdte vejrguderne deres ord og vejret
var ganske hæderligt, som også podiebillederne herunder afslører.
Som altid holdt stævneleder Sus os alle i kort snor, og 4-way blev afviklet med 6 runder
fredag og 4 runder lørdag. I 8-way havde man lavet reglerne således at man kunne
udskifte flere holdmedlemmer i løbet af dagen, og holdene startede konkurrencen på
forskellige tidspunkter så at de 4-way hold der gerne ville begge dele havde mulighed
at stille op i 8-way når de overstået 4-way. Der var to hold med, og det sidste hold fik
sprunget i alt 4 runder med en variation af springere, lørdag efter 4-way konkurrencen
var afviklet.
For at reintroducere den fantastiske men for tiden lidt glemte disciplin 8way, blev der
sprunget og trænet 8-way hele ugen op til DFU open, med Martin Soulsby som kommer
fra det engelske 8 way landshold som coach og desuden er chairman i det brittiske
faldskærmsforbund. Så der blev også udvekslet gode ideer historier mht. danske og
engelske forhold i vores faldskærmsverden. Håbet om at så mange som muligt der
havde lyst til det, fik chance at prøve at konkurrere i 8-way blev også opfyldt, og skabt
forhåbentlig også smag for mere af det.
En stor tak til FDK for endnu et kanon arrangement i hyggelige omgivelser.
I FS A-rækken havde vi fået besøg af et hold fra Norge, der ville fejre 200 års dagen for
Norges frigørelse fra Danmark. Holdet, der meget rammende kaldte sig ”1814” bestod
af Kjetil Nordin, Trude Sviggum, Mattias Nord og Derek Broughton, der alle har været
landsholdsspringere i Norge, enten i 4-way open, 4-way female eller 8-way.
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NYT fra Formationsspring Udvalget (FSU) - fortsat
Resultater:
FS A-rækken:
Guld: 1814 med 177 point
Sølv: VAF Warriors 149 point
Bronze: Aerodyne Steam 120 point

FS B-rækken:
Guld: AirRush 92 point
Sølv: Welvita Phønix 51 point
Bronze: FourDK 50 point
4. plads: Tims Prinsesser 31 point
5. plads: SOS 3point

8-way:
Guld: VW-Rush-Steam
Sølv: Gr8 Bubbles
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NYT fra Formationsspring Udvalget (FSU) - fortsat
En journalist fra Onsport.dk fulgte landsholdet til DFU-open.
Det er indtil videre blevet til 2 videoer, som kan ses på følgende links:
http://on-sport.dk/sadan-foles-det-at-lave-et
http://on-sport.dk/forskel-pa-liv-og-dod-pak-din-faldskaerm

FS minikonkurrence til Påske bogiet i Skydive 2000, Vamdrup.
Af Hans Oksen
FS minikonkurrencen var en af de aktiviteter FS eliteprojektet har kunnet tilbyde i år.
Ideen var at afvikle en lille overskuelig og ikke mindst sjov konkurrence som alle kunne
deltage i.
De tre runder blev lavet så de hold der var samlet til dagen og måske ikke havde
sprunget sammen før kunne komme godt i gang.
Dette betød at den første runde bestod af 3 randoms som alle havde den kvalitet at
springerne ser ind på hinanden, hvilket gør det lidt lettere at holde level og at være i
kontakt med hinanden.
Runde 2 var der lagt en blok ind for at øge sværhedsgraden lidt.
Runde 3 ville jeg gerne have skulle være lidt anderledes end et "standard" FS spring for
at der skulle være lagt et spøjs element ind, så den runde skulle startes med at lave en
speedstar når den så var samlet skulle springet fortsættes som en 3 point random
runde.
Den oprindelige tanke var at de første 2 runder skulle have været brugt til at udregne
et handikap lidt som i golf, for at give en lighed for alle holdene og det var et hold med
nye springere der var samlet på dagen eller om det var Danez der mødte op og ville
give den gas.
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NYT fra Formationsspring Udvalget (FSU) - fortsat
Men desværre drillede vejret ret meget så det endte med der kun var et hold der
sprang alle runderne hvilket gjorde det umuligt at point give på den måde.
Jeg ved der var flere end de 3 hold som deltog der forsøgte og det syntes jeg personligt
var fedt, blandt andet AirRush.
Der var også rygter om et hold kun bestående af instruktør 1'ere.
Men en stort tak til de springere der satte tiden af til at deltage i konkurrencen.
Jeg håber, at det bliver muligt at lave noget lignende igen og at der igen er springere
der har lyst til at deltage.
Resultaterne blev følgende:
Aerodyne Rush: 1. Plads (Peter Stræde, Mia, Max, Dennis, Hans)
Genemsnit: 8 Point
Team Splint: 2. Plads (Erik, Ole, Peter Tømrer, Hans, Michael Basse)
Gennemsnit: 2.0 Point
Phønix: 3. Plads (Sally, Henrik, Anders, Kenneth, Martin)
Gennemsnit: 1.33 Point
Opdaterede FS dokumenter på DFU’s hjemmeside.
FSU har opdateret og beskrevet arbejdet med FS bruttotruppen og
udtagelsesweekenden til bruttotruppen i to dokumenter der er lagt op på DFU’s
hjemmeside.
Indtil hjemmesiden er oppe at køre er det muligt at få fremsendt dokumenterne fra FSU
ved at sende en mail til FSU@DFU.dk
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NYT fra Formationsspring Udvalget (FSU) - fortsat
FS Udtagelsesweekend
FSU afholder udtagelsesweekend til bruttotruppen d. 3-5. oktober 2014.
Ansøgningsfrist er d. 1. september.
FSU opfordrer alle med interesse for FS eliten om at læse dokumenterne og ansøge
bruttotruppen, hvis du tror det er noget for dig.
Alle er velkommen til udtagelsesweekenden! Deltagelse i udtagelsesweekenden er
obligatorisk for alle der vil ansøge bruttotruppen.

BBF instruktør nu ude af FB’eren.
HUSK at BBF instruktøren er taget ud af FB’eren, så det ikke længere er tilladt for en
BBF instruktør at springe ud med elever, medmindre BBF instruktøren også er AFF /
Ins I eller Ins II.

Retur til oversigt

Side 18

DFU Nyhedsbrev 2014-2

NYT fra Præcisions Udvalget (PU)
I USA med landsholdet!
Dagen hedder mandag den 14. april, klokken er 04:30. Ermin ringer, han er i hos mig i
Slangerup om en halv time. Herefter går turen til Billund og herfra til San Francisco. Jeg
er spændt som et lille barn. ”Alene” til USA, spring i udlandet, det skal nok blive godt.
Tænker alle skræk scenarierne igennem, har jeg husket alle papirer, vejer bagagen det
den må, kan jeg overhoved komme ind i landet og hvad nu hvis jeg bliver væk fra de
andre? Det hele gik fint.
15/4
Første springdag: Springpladsen ligger ca. ti minutters kørsel fra hotellet. Mit første
indtryk af stedet er en smule skeptisk, stedet flyder med gamle stole og sofaer. Da jeg
træder ind i pakke salen, der er fyldt med telte og udslidte soveposer, bliver jeg mødt af
en dunst af sved og halvgammel mad - helt fantastisk. Efter noget tid gik det op for mig,
at jeg ikke skulle kigge på omgivelserne, men på hele tankegangen om, at det KUN
handler om at springe faldskærm. Min uerfarenhed siger mig, at jeg selvfølgelig bare
skal give den max gas på hele turen. Dette er, som udgangspunkt, en fin plan. Så tager
seks spring og for overbelastet min ene arm, surt. Laver dog mit første 0,00!
16/4 & 17/4
På anden og tredjedagen kunne jeg, på grund af min overbelastede arm fra dagen før,
ikke springe. Men alt håb var ikke ude. Fik nemlig lov til, at skrive for dommerne til
konkurrencen. Bare det at se på alle disse spring, lærte mig utrolig meget, om hvad
man skulle gøre og ikke gøre. Da konkurrencen var slut var der præmieoverrækkelse
og fest på hotellet, super hygge.
18/4
Jeg sprang ikke d. 18. pga. dårligt vejr (vind). Begyndte at komme længere og længere
ind under huden på de gamle ”præs bumser”, sjov og spas hele tiden!
19/4
Endelig i luften igen. Så begynder der at komme jokes på bordet – ”Lauge hvor gammel
var det man skulle være for at købe øl?” osv. Hygge hygge.
20/4
Er nu faldet rigtig godt til og har vænnet mig til de gamles særheder osv. Laver min
første udelanding i udlandet. Meget spændende da vi var omringet af vinmarker. Fandt
heldigvis en lille græsplet ved en afkørselsrampe.
21/4
Fem dejlige spring i dag + spring nr. 100. Om aftenen gik vi ned i spabadet og fik løsnet
musklerne, fantastisk! Karsten og Pinky fortæller historier…. MANGE historier!
22/4
Regnvejr og meget vind, hvad gør man? Kører en tur i bjergene, super hygge.
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23/4
Spring, fødselsdag og store T-bones. Fantastisk!!!
24/4 & 25/4
Begynder at føle mig træt nu. Men Spring fra King-air og Twin-Otter skal man da ikke
gå glib af. 10 mandsstak, fedt, havde lidt at tænke over.
26/4
Så er det hjem. Får reflekteret over hele turen på vej i diverse flyvere.
Det har alt i alt været en super fed tur. Har lært en masse og ikke mindst er jeg kommet
godt ind i den lille verden i faldskærmssporten der hedder præcision. Har fundet ud af
at den disciplin jeg har valgt bestemt ikke er let, men heller ikke kedelig.
Er super taknemlig for den hjælp jeg har fået, bl.a. økonomisk støtte fra DFU og min
egen klub NFK, og ikke mindst den opbakning og hjælp man nu har brug for som
uerfaren springer i USA fra Ermin, Karsten, Pinky, Morten, John, Emil og Wille.
Tak for en god tur
Lauge Bøgh

Hygge med øl på første aften

Fra turen i bjergene
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Danskerne er ankommet

Tandemrigs det er et meget stort sted det her!

Do you feel the spirit?

Retur til oversigt
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Først vil vi berette lidt om de hændelser der er sket siden sidste nyhedsbrev.
Vi har desværre set en række hændelser hvor fejl på materiellet eller dets
sammensætningen af skærm og rig har været direkte årsag til at springere har
måttet gennemføre nødprocedure.
Det drejer sig blandt andet om 2 tilfælde af for store hovedskærme til den bag de lå
i.
Den ene hændelse involverer en såkaldt "Berger-bag". For de der ikke kender den,
er det en bag hvor der slet ikke er elastikker på. Bag holdes lukket med klapper.
Resultatet ved for stor en skærm er at klapperne kiler sig fast.
Den anden hændelse er et kendt problem. Wingsuit-spring med en skærm der ligger
stramt i containeren. Resulterende i snoninger som i sidste ende ledte til
nødprocedure.
Vi skal opfordre jer der monterer og godkender hovedskærme (seniorpakkere og
opefter) om at være ekstra kritiske når i ser på hovedskærmens størrelse i forhold
til rigget.
Næste emne er deciderede pakke- og monteringsfejl.
Vi har set flere tilfælde af fejl-routede pilotskærms-bridles. Disse fejl er den direkte
vej til et container-lock og skal tages meget seriøst.
Desuden har der været en hændelse med en styreline på en tandem der ikke var ført
igennem guide-ringen på en tandem.
sluttende har vi ved flere lejligheder set uheldige eksempler på elevskærme der har
været skiftet om mellem direct-bag og fjederbelastet pilotskærm. Fejlen har været
at bag er blevet vendt "på vrangen". Det har ikke resulteret i deciderede hændelser.
Men det er stadig en fejl der er værd at fremhæve.
For at summere det hele op, så er der i det seneste kvartal sket forholdvis mange fejl
på baggrund af manglende viden, erfaring eller decideret uopmærksomhed. Vi vil på
det kraftigste opfordre alle til at hjælpe os med at løfte niveauet. Det drejer sig om
de yngre pakkere der skal søge viden ved de ældre. Seniorpakkerne kan overveje for
info-aftener eller work-shops.
Et eksempel på hvordan vi kan hjælpe hinanden med at løfte niveauet:
Onsdag den 11. juni holdt Kenneth Gajda fra United Parachute Technologies
foredrag ved PS Para Service. Det var Erik Rudbech der faciliterede at alle
interesserede kunne komme og høre om Vector 3 og Skyhook.
Foredraget var selvfølgelig farvet af at Kenneth arbejder ved UPT. Men
vidensdelingen omkring opbygningen af seletøjet, samt hvordan UPT's MARD (Main
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Assisted Reserve Deployment) Skyhook virker, er nyttig viden for alle. Uanset
hvilket seletøj man har, eller evt ønsker at købe.
Der var desværre ikke så mange fremmødte. Men vi vil opfordre alle til, når der
kommer lignende foredrag, at prioritere deltagelse. Disse vil så vidt muligt blive
meldt ud på både Facebook og dfu.dk.
Som sidste information om MU-relevante hændelser i det sidste kvartal, er det med
glæde vi siger velkommen til Johnni Meier i familien af reservepakkere samt Glenn
Outzen, Gert Andersen, Kim Johnsen, Bent Tirstrup, Ahmad Rahman og Mikkel
Pedersen seniorpakkere.
I det kommende kvartal er der DM i FS, FF og Præcision. Vi vil være tilstede, så hvis
du har noget du gerne vil vende med MU, skal du være velkommen til at tage fat i os.
Formand for MU
Martin Søeby Mikkelsen

Retur til oversigt
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Aktivitetskalender juli-september 2014
for yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook
Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

30. juni 4. juli

ØFK sommerlejr

Stauning

DFU.DK

ØFK

4-6. juli

Præcisions idrætslejr

NJFK

PU

Pernille Lykke

12.-19. juli

DM FS, FF, Præcision
inkl. fortræning 12.-14. juli

Stauning

DFU.DK

VAF, FSU, FFU,
PU

1. august

UM tunnel deadline
tilmelding

DFU.dk

DFU.dk

FFU

27. juli3. august

Midsommer Boogie

Odense
Lufthavn

Center Jump

Center Jump

27.juli3. august

FS ugen

Odense
Lufthavn

FSU

Martin
Mikkelsen

27.juli3. august

Freefly skillcamp

Odense
Lufthavn

FFU

FFU

28.-31. juli

Wingsuit flocking event

Odense
Lufthavn

Wingsuit

Wingsuit

1.-3. august

Paralog Performance
Competition

Odense
Lufthavn

Wingsuit

Wingsuit

-

PU

8.-10.
august

World cup series
Belluno, Italien
int. præcisions konkurrence

15.-21.
august

VM i Præcisionsspring

Banja Luka,
Bosnien

Landshold
deltager

PU

23.-29.
august

VM i Formationsspring

Prostejov,
Tjekkiet

Landshold
deltager

FSU

12.-14.
september

DFU Cup,
FS breddekonkurrence

Skive Lufthavn

DFU.dk

FSU

20.-21.
september

Miljø-og
klubudviklingsseminar

Vejen
Idrætscenter

DFU.dk
senest 18
august

Helle Eriksen

26.-28.
september

Skyvan Boogie

Maribo
Flyveplads

DFU.dk

FDK
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