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Nyt fra DFU’s kontor
Farvel 2015 – velkommen 2016
Så går året på hæld og masse aktiviteter, møder, dialoger og spring er foretaget. Vi står samtidig foran et
sindssygt spændende og udfordrende 2016, så glæd Jer til næste sæson, hvor der vil ske en masse..
Lidt data fra DFU’s kontor
Som du kan se ud af graferne, så har der været fin aktivitet på springpladserne i DK, selvom nogle måske vil
hævde at vejret i Danmark i 2015 har været udfordrende.

Momsfritagelsen for personbefordring
FDK har igennem en længere periode været i dialog med Pink Aviation i Østrig, hvorigennem der indlejes Skywans
til aktiviteter i Danmark. Dialogen går på, at det østrigske myndigheder mener, at FDK bør betale moms for lejen
af fly, jf. de normale europæiske momsregler. Derfor har FDK inddraget DFU i dialogen.
DFU’s administration har derfor involveret DIF og DIF’s revisorselskab Ernst & Young (EY).
På mødet med DIF, EY, FDK og DFU, belyste FDK og DFU sagen og bad derfor EY tage den videre dialog med BDO,
som er Pink’s revisorselskab. På mødet var der bred enighed om, at i den danske momslovgivning er der en
afgiftsfritagelse, som er en dansk særregel, på persontransport.
Sagen er nu tilendebragt med det resultat, at de danske faldskærmsklubber ikke skal betale moms af leje af fly fra
EU, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 15.
DFU’s Repræsentantskabsmøde
Husk nu at notere lørdag d. 12. marts 2016 i kalenderen,
hvor DFU afholder Rep. møde 2016

HUSK AT FÅ INDBERETTET
MEDLEMSTALLET FOR JERES
KLUB – VIA www.medlemstal.dk

C-certifikater 2015

Graf over udstedte C-certifikater samt C-springere
der har forladt DFU i 2015

Nyt fra udviklingskonsulenten
Nu er det jul igen
og endnu et udviklende år i faldskærmssporten går på hæld
Her i vintersæsonen er der mange, som lægger faldskærmen på hylden, og får varetaget mange andre
interesser og forpligtelser. Men det er langt fra alle, som går i den retning. Rigtig mange klubber har taget
”vinteraktivitet” konceptet til sig. Dvs. hvor man bruger især hverdags”stævne”aftenerne på at opretholde
fokus, viden, uddannelse og indblik i sporten. Mange vinkler er fundet: sikkerhed, materiel, discipliner,
rulletræning, pakkekurser, førstehjælp, gløgg og æbleskiver, medlemsmøder og meget mere. BRUG DET!
Det at bringe viden, uddannelse og sikkerhed helt ind i alle springere i disse tider, er vigtigt for alles
udvikling og fastholdelse. Og så får den sociale side jo også lige opløftning, som jo er en væsentlig faktor i
faldskærmssporten.

TAK til alle initiativtagere og klubber, som afholder vinteraktiviteter!

Hvad skal der så ske i 2016? De første invitationer til breddeprojekter er sendt ud via dfu.dk og facebook.
Der er elevuger, skill camps, skærmflyvningsuddannelse, udlandsture, træningscamps, elitelejr,
konkurrencer for både elite og bredde og nybegyndere på kalenderen allerede. Der kommer IKKE til at
mangle aktiviteter i 2016. Den endelige kalender for 2016 er på plads i starten af marts måned. Indtil da
kan man finde en aktivitetsliste bagerst i denne udgave af ”Springeren”.

TAK til alle klubber, udvalg og discipliner, som bidrager til den samlede
aktivitetskalender 2016!

Nyt fra udviklingskonsulenten
fortsat
I januar afholdes der udvalgsseminar for det ”nye” SU (sportsudvalg, elite) og AU (aktivitetsudvalg, bredde)
sammen med DFU bestyrelse og administration. Det bliver en spændende weekend d. 29-30. januar, hvor
der skal sættes gang i den nye struktur og udviklingen af denne.

TAK til alle som har valgt at være med i AU og SU, og repræsentere disciplinerne, og
bidrager til den videre udvikling og ikke mindst gennemførelse af aktiviteter i 2016!

Klubudvikling, et ord jeg ”lever” af  5 klubber har indgået en klubudviklingsaftale med
DFU/udviklingskonsulenten her i slutningen af 2015. Mange af aftalerne omhandler struktur,
bestyrelsesudvikling og ansvarsområder, implementering af nye tiltag og fokus på relevante aktiviteter for
lige netop den klub og område. Det bliver spændende at følge udviklingsaftalerne i løbet af 2016, og se
hvordan det kan bidrage til positive tiltag og udvikling af klubberne med god inddragelse af medlemmer og
lokalområdet.

TAK til de klubber, som endnu engang tager en omgang klubudvikling
i samarbejde med udviklingskonsulenten!
Glædelig jul og godt nytår til jer alle, Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU

Nyt fra SU formanden
Til repræsentantskabsmødet i marts 2015, blev jeg valgt
som DFU’s Næstformand .
Mit primære fokus var på eliten og sportsudvalget, der længe havde savnet opmærksomhed.
I 2015 har bestyrelsen arbejdet intenst med at få den nye udvalgsstruktur pudset af og forberedt
overgangen i 2016.
Vi lagde ud med et SU møde d. 9. april, hvor vi gennemgik FB'erens krav til SU og satte punkter op til det
kommende bestyrelsesseminar.
Derefter deltog jeg i bestyrelsesseminaret sidst i april, hvor mit hovedfokus var at få retningslinjer for
eliterepræsentanterne i forhold til budgetansøgningerne for 2016.
På bestyrelsesseminaret gennemgik vi målsætninger for alle disciplinerne og fik dem tilpasset, efter
udvalgsseminaret i januar.
Herefter startede en travl sæson for elitespringerne.:
DFU konkurrencer i løbet af året:
DFU Open, HLF.
Alle arrangører, deltagere og hjælpere skal have STOR tak
DM i CP, NJFK
for deres engagement. Uden Jer, ingen konkurrencer!!
DM i FS, FF og præc, FDK
UM i tunnel, Bodyflight Bedford
Vores elitespringere har over året repræsenteret Danmark ved adskillige internationale konkurrencer:
Præc har deltaget i World Cup series over året og leveret flotte resultater. Pernille har igen-igen vist, at hun
er blandt Verdens bedste kvindelige præc springere individuelt og sidst deltog præc.holdet ved World Air
Games(WAG) i december, hvor de opnåede en flot 10. plads.
Canopy Piloting har deltaget i Pink Open og World Cup. CP havde også 3 deltagere kvalificeret til WAG i
december - hvor Christian Webber vandt sølv i accuracy, mens alle 3 springere vandt bronze i holdkonkurrencen.
FS landsholdet har deltaget i World Cup, EM og det første VM i indoor skydiving og holdt sig godt i top 12.
Wingsuiterne var repræsenteret ved den første World Cup i Performance Flying, og havde både flotte resultater
og nye danske rekorder med hjem.
Freefly var udtaget til at deltage i det første VM i indoor skydiving i disciplinen 2-way dynamic. Desværre blev det
ikke til noget.
STOR tak til springerne for deres indsats for både elite og bredde over året og STORT tillykke med de flotte
resultater.
I efteråret holdte vi et SU møde i Idrættens Hus, hvor det primære fokus lå på de kommende budgetinput.
I det nye år går vi over til den nye udvalgsstruktur, som vi håber vil styrke elitearbejdet.
Jeg ser frem til det kommende udvalgsseminar sidste weekend i januar, hvor jeg håber, at vi kan udarbejde
strategier for alle disciplinerne, som er i tråd med DFU's målsætninger og visioner.
Det er dog med stor sorg, jeg slutter mit indlæg med, at mindes året der gik, og dermed også de to dygtige CP
springere og DFU medlemmer vi har mistet. Ære være deres minde.
Jeg ønsker alle en god jul og godt nytår. Have fun - be safe.

WAG, world air games 2015
Danmark og DFU flot repræsenteret ved WAG i Dubai
World Air Games 2015 - luftsportens Olympiade - havde Faldskærm som den helt
dominerende sportsgren, med 496 deltagere ud af de 850 der havde kvalificeret sig til de 11
forskellige luft-sportsgrene der var repræsenteret ved legene.
”Parachuting” med 6 hoved-discipliner fordelt på 14 klasser. Danmark var repræsenteret med
2 hold i hhv. Canopy Piloting og Accuracy Landing, og begge hold gjorde en særdeles god figur.
Canopy Piloting:
Peter Kallehave og Christian Webber havde kvalificeret sig
individuelt - med placeringer i top20 ved WCPC2014 – til start i
WAG, og da CP senere blev udvidet til også at være en
konkurrence for landshold (af 3 springere) sluttede Kenneth
Gajda sig til det nu 39 mand store felt. De 3 NJFK springere
udgjorde det danske hold i Dubai. Individuelt lagde Webber
stærkt ud med 3 spring i topklasse, og allerede på konkurrencens
anden dag kunne han udråbes som sølvmedalje-vinder i Zone
Accuracy. Danmark var derfor sikret en plads på podiet, og der
var noget at se frem til for hele delegationen, der mødte op og
vejede med Dannebrog ,så der ikke var et øje tørt
Med stabile placeringer i kombinationen sluttede danskerne i
første omgang på en samlet 4. plads, men da UAE’s hold trak sig
fra holdkonkurrencen pga. en ikke godkendt vejning af én af
deltagerne, kunne det danske hold ta’ hjem fra Dubai som
bronzevindere!
Accuracy Landing:
Det danske herrehold’s 15. plads ved WPC2014
kvalificerede til deltagelse i Accuracy Landing, WAG’s
største enkelt-disciplin, der med 20 herre-, 5 dame- og
3 juniorhold stillede 140 springere til start.
Holdet, der bestod af VAF-springerne Karsten Hansen,
Michael Burmester, Ermin Dedic + Mike Petersen og
Erik ”Pinky” Sørensen fra NJFK, lagde fint ud og holdt
sig med en gennemsnitlig holdscore på 5 cm i den
bedste halvdel gennem hele konkurrencen. Efter 7.
runde – der viste sig at blive den sidste, da man ikke
kunne nå at afvikle fuldt program – sluttede Danmark
på en 10. plads som det højest placerede amatørhold
ved WAG, den bedste FAI kat. 1 placering siden 2003.

WAG, world air games 2015
Med luftsportsdiscipliner der dækkede alt fra model-helikoptere over falskærmsspring til varmluftsballoner, var
legene underlagt et tætpakket program hvor der skulle tages hensyn til alle, og hvor man måtte deles om
”luftrummet” over de 4 competition-sites der var til rådighed.
Skydive Dubai Palm DZ var centrum for begivenhederne, og stedet hvor alle ”lavtflyvende” – og dermed
publikumsvenlige – events skulle foregå. CP blev afviklet her og takket være fantastisk swoop vejr alle dagene –
var alle runder i hhv. zone accuracy, speed og distance, holdkonkurrencen afsluttet én dag før planlagt. Canopy
Piloting var slut allerede før åbningsceremonien, hvilket var lidt ærgerligt da disciplinen jo i høj grad appellerer
til publikum, der altså ikke var mødt frem endnu…….man tog dog en freestyle runde søndag morgen , hvor
publikum og springere kunne se disciplinen.
Accuracy Landing (Præcision) var der ikke plads til på selve DZ. I stedet var der etableret en DZ på stranden ca. 5
km nord for, hvor landede – blev scoret – og tog tilbage for at pakke og vente på udkald. En noget uvant
situation for præc’erne ,der er normalt opholder sig i landingsområdet og observere konkurrenterne og ikke
mindst de skiftende vindforhold. Opgaven var overladt til Team-leaders, der pendlede frem og tilbage mellem
de 2 sites med speedbåd…… vældig fedt i starten, at suse afsted over vandet med 3 stk 350 h/p motorer i
rumpetten, men nok til at få én til at føle sig på gyngende grund efter nogle dage ;-)
Det betød desuden at alle deltagere skulle fragtes med – juhuuuuuu – speedbåd ud og se streamerliftet, for
derefter at sejle tilbage og vente på udkald, en ”operation” der tog mindst en time, ærgerligt, da vinden helt
efter bogen steg i løbet af formiddagen, og ved middagstid stoppede konkurrencen for resten af dagen.
Alle fritfalds-disciplinerne var henlagt til Horse Race Track 5 km inde i landet, og man var henvist til internettet
for at følge med i FS, FF, FS, CRW og Speed-skydiving. I det hele taget var det en mangel, at der ikke var
etableret en teltlejr eller lignende til landenes delegationer, hvor man kunne mødes på tværs af disciplinerne, i
det mindste, når man ikke var ”i ilden”.
På WAG’s sidste dag mødtes alle faldskærmsspringere (minus Swooperne, der var sendt hjem) til det der skulle
ha’ været dagen for finalerunden i samtlige discipliner, men hvor alle kæmpede for at få så mange runder i hus
som muligt pga. storm først på ugen. De afgørende runder i FS 4way herrer og dame var en gyser, og som altid
var det en dejlig sportslig oplevelse at overvære dømningen af de afgørende runder, med Hayabusa/Airspeed og
GK4/Frankrig stående side om side til dommen faldt, for så at lykønske hinanden med hhv. guld og sølv!
Præcision afviklede 7. – og dermed afgørende – runde for hold på Beach DZ, og en ”finalerunde” i individuel
præcision (udenfor WAG program) blev forsøgt som opvisning på SD, men uden held da vinden igen var for høj.
Midt under WAG var der Galla Dinner, som den danske delegation – swoopere og præc´ere – nød i fællesskab,
og helt som forventet blev både åbning og afslutning af WAG markeret med et spektakulært airshow, bla.a med
50 varmluftballoner der tog af fra SD til åbningen, for så at ”vende tilbage” og lande igen samme sted som
afslutning………. Det sidste var det vildeste undertegnede længe har set, det var i hvert fald den sejeste
præcisionskonkurrence for balloner, i alt for høj vind, og balloner der landende på SD – på startbanen –
sidelæns ind i storskærmen – eller et eller andet sted på stranden……….. heldigvis kom ingen til skade ;-)
FAI’s daglige reportager fra faldskærms events kan læses her:
http://www.fai.org/ipc-news/40770-event9950-day-12
Resultater fra alle faldskærms events kan ses på dette link:
http://ipc-wcresults.org.uk/WAG15/results.html
Pernille Lykke
Christina Zacho
Team Leader AL
Team Leader CP

Billeder fra WAG 2015

Nyt fra FSU
UM i tunnel Bodyflight Bedford 16.-18. oktober 2015
7 FS hold havde pakket rejsetasken og taget turen.
Vi startede fredag aften med fortræning, som forsatte lørdag formiddag og eftermiddag. Sidst på eftermiddagen
fløj vi speed setting. Her bestemmes vindhastigheden, som man flyver konkurrencen med.
Der var rigtig god stemning og holdene fik pudset deres skills af, så de var klar til konkurrencen.
Lørdag aften kl. 19.00 gik det løs med runde 1 og kl. 23.10 havde vi fløjet de første 5 runder, og var klar til at
hoppe i seng.
Der var rigtig god spænding i både A- og B-rækken. Hybris og Nine Inch Males lå tæt om guld og sølv i B rækken,
og Pangea og VAF Warriors kæmpede om at vinde runde for runde i A rækken. Pangea havde desværre lidt
problemer i runde 3, der gav VAF Warriors et forspring på 15 point. Det ville ikke blive nemt at indhente - men
begge hold kæmpede videre med målet om at vinde runde for runde, så der var god spænding lige til det sidste.
Søndag morgen kl. 08.00 startede vi på runde 6, og kørte hårdt på indtil middag, hvor alle var ude fra runde 10.
Funzies døjede med vinden i runde 6, og måtte ind på et omspring. De var heldigvis hurtig klar, og nåede at flyve
det indenfor tiden der var sat af til runde 6, så det ikke gav dem kortere tid til at forberede runde 7. Nine Inch
Males havde en rigtig god runde 7 og lagde sig dermed behageligt på 1. pladsen foran Hybris.
Et af de hold, der var rigtig spændende at følge, var SkyRiders, der er et nyt hold i B-rækken. De lavede ca. 3
point i snit til DM i sommers, og sluttede med 9,5 point i snit og en bronze medalje her. Det er sejt!
En stor tak skal lyde til vores fantastiske dommere, Ulla og Emilie, der tog turen over til Bedford, og trods
udfordringer med dommerrum, video download og deslige, løste de, som altid, opgaven til UG+.
Tak til DFU for støtten til konkurrencen og ikke mindst til Bodyflight Bedford for at vi kunne afvikle
konkurrencen hos dem. Selvfølgelig også en KÆMPE tak til alle deltagerne, der var med til at gøre det til en
hyggelig og spændende konkurrence, med god stemning hele vejen.
Se scores fra UM i tunnel samt hold og holddeltagerne på www.DFU.dk
Vi glæder os allerede til næste år.

Nyt fra FSU - fortsat
VAF Warriors til de første Verdensmesterskaber i tunnel
Torsdag morgen drog VAF Warriors afsted fra Billund Lufthavn til Hurricane Factory i Prag, for at repræsentere
Danmark til VM i tunnel.
Da vi ankom til tunnelen blev vi mødt af et stort setup med storskærme til livestream, sofa arrangementer til
afslapning mellem runderne og sågar en hoppeborg, hvis man skulle få lyst til det :-) holdet blev tjekket ind og vi
var klar til at komme ind i røret.
Torsdag eftermiddag var der 3 minutters speed setting. Vi havde en god fornemmelse og følte os klar.
Torsdag aften var der åbningsceremoni og trækning af runder på hotellet hvor vi boede. Vi smuttede hurtigt op
og forberedte de første runder og så på hovedet i seng. Fredag blev en lang dag, da vi ifølge planen skule flyve 8
runder.
Fredagen startede lidt hektisk. Vi havde en usandsynlig dårlig runde, men grundet problemer med videoen, blev
runden annulleret og skulle flyves igen. Pyha. Vi smuttede forbi kontrolpulten og fik sat vores hastighed ned og
puttede mere bly i bælterne. Det viste sig temperaturforskellen på tunnelen da vi fløj speed setting og så til selve
konkurrencen, var ret stor, hvilket havde stor indflydelse på vores flyvning. Andet forsøg på runde1 blev bedre
end det første og vi kom okay fra start. Det tog dog de første 4 runder før vi fik sat hastigheden og mængden af
bly helt rigtigt.
De sidste 4 runder blev bedre og bedre og vores selvtillid blev styrket runde for runde. Vi sluttede på 11. pladsen
og 20,4 i snit og 11 bust i alt.
Det var en stor oplevelse at deltage i de første Verdensmesterskaber i Indoor Skydiving. Der var både 2-way og 4way dynamic, som battlede mod hinanden I en turnering, freestyle, 4-way open og 4-way female og endda junior
atleter i freestyle og som Demo i 4-way open. De bedste atleter fra hele verden viste os, hvad de var aller bedst
til – og sluttede som altid af med et brag af en fest, efter præmieoverrækkelsen.

Billed taget af Vania Da Rui

Nyt fra CPU
Årsmøde
Den 9. oktober blev der afholdt CPU årsmøde i
Østjyllands Faldskærmsklubs lokaler. Der var desværre ikke særlig stor opbakning til årsmødet, men det var
alligevel en god aften. CPU var vært for pizza og lidt at drikke – derefter fortalte René, om året der gik, og der var
en god dialog omkring de projekter, som der bliver sat i søen i 2016.
Der er efter årsmødet fundet to repræsentanter fra CP og for det kommende år ser det således ud:
•
Peter Kallehave – Aktivitetsudvalget
•
René Hansen – Sportsudvalget
Tak til de ”gamle” CPU medlemmer og tak til de personer, der allerede nu har tilkendegivet deres opbakning for
2016. Det skal nok blive rigtig godt!!!
DISL
Som optakt til årets World Airgames var der sæsonen
første Dubai International Swoop League på SD2.
Konkurrencen blev afholdt under gode forhold, og der
var hele 6 springere fra Danmark, hvilket var dejligt at
se! Alle danske springere gjorde det fremragende, og
det blev fløjet sikkert hele vejen igennem.
WAG
Her var Danmark også godt repræsenteret med hele
tre deltagere: Webber, Kenneth og Peter. De gjorde alle tre en god figur og kom på en fornem tredje plads i
holdkonkurrencen, hvor deres samlede score blev lagt sammen. Derudover fik Webber en rigtig flot sølvmedalje i
Zone Accuracy, Peter og Kenneth udmærkede sig ved en henholdsvis 12 og 18 plads i distance.
Overall placeringer
Christian Webber: 12 plads
Kenneth Gajda: 23 plads
Peter Kallehave: 28 plads
Rigtig godt gået drenge!
Fremtiden
Vi vil køre 2016 med de samme projekter, som vi har gjort i denne sæson: Next On Deck, Swoop Project og Elite
Projekt. Der er kommet invitation ud til SP 2016 og der vil komme invitationer til de andre projekter snarest.
Derudover vil vi uddanne skærmflyvningsudtjekkere i starten af det nye år.
Vi ser frem til en fed 2016 sæson!

Nyt fra wingsuit
Flot afslutning af 4.de kvartal
I dette kvartal har vi på konkurrencesiden haft en enkelt deltager med til US Nationals Wingsuit Performance
Flying konkurrencen. Per Poulsen kom ind på en fin 10.nde plads ud af 32 deltagere og trak yderligere en
imponerende 4.de plads op ad hatten i speed disciplinen – se scores her..
Konkurrence disciplinen blev FAI godkendt i starten af 2015, og vi har været med helt fra starten, så derfor er det
dejligt, at der også blev afsluttet så flot i år.
Sport - elite
Som de fleste nok har fulgt med i, så har vi haft et rigtigt godt godt konkurrence-år inden for Wingsuit
Performance Flying. Vi har derfor på baggrund af vores Unionsmesterskabs resultater etableret et landshold for
2016 og i bruttotruppen har vi Ulf Munkedal, Tanya Barkhuus, Dennis Werenskiold, Frits Jensen og Per Poulsen.
Landsholdet planlægger at deltage i 3-4 internationale konkurrencer, World Cup foruden vores eget unions
mesterskab i sensommeren 2016.
I løbet af 2016 forbereder vi os til den
kommende FAI godkendelse af
Acrobatic Flying competitions.
Det gøres ved at indrette vores
acro bredde træning særligt.

Nyt fra wingsuit - fortsat
Bredde aktiviteter
Vores bredde aktiviteter kommer i år til at køre to
parallelforløb, formationsflyvning og Acrobatic flying
For acrobatic flying er der tale om individuel acrobatic flying
træning, som dog afvikles på eget initiativ og uden
breddestøtte, men med efterfølgende støttet deltagelse
for de som viser de nødvendige kvalifikationer ved
Acrobatic Flying camp i Texel/Holland d. 23-25 Juni.
Mht formationsflyvning (flocking) er der organiseret
coaching og vi vil formentlig afvikle aktiviteten primært på
Maribo ved storflystævner - se nærmere på wingsuit.dk
for datoer. Dog er formationsflyvnings hovedeventet allerede planlagt og det foregår på Beldringe 17-22 Maj.

Grunduddannelse
Inden for grunduddannelse er det mig en glæde at fortælle at Tanya Barkhuus fra NFK er nyuddannet wingsuit
udtjekker og supplerer Ulf, Søren og mig selv hos NFK. Kun vejret afholdte os fra også at have opnomeret
Danmark vest (Fyn/Centerjump og Jylland/Varde) med to nye udtjekkere, det får vi rettet op på hurtigst muligt.
Så derfor springere, med min. 200 spring og FS udtjek, der går med en lille wingsuit’er i maven; så støtter vi med
betalte instruktørspring for en lille skare dedikerede 12 personer i løbet af 2016 i forbindelse med at blive
udtjekket til wingsuit – du kan ansøge om dette ved at tage kontakt til enten Lars Mott/Centerjump eller Frits
Jensen/NFK – og vi har særlige elev wingsuits i alle størrelser (small til XL).

Wingsuit årsmøde
Alle er velkommne til at deltage ved
Wingsuit årsmødet som afholdes
d. 5 Januar 2016, kl 18:30 hos NFK

Projekt invitationer 2016

Freefly breddeprojekt 2016
Freefly talentgruppe 2016
Swoop projekt 2016
Klik på billederne og se invitationerne

Nyt fra IU
Instruktøreksamen
Sidste weekend i oktober blev der afholdt instruktøreksamen på Skægkærskolen i Silkeborg.
9 instruktørelever blev instruktør-II og 5 instruktør-II blev opgraderet til instruktør-I efter at have leveret flotte
indsatser i udtjek, teori, handlebane og undervisning. Desværre var der også 7 instruktørelever som IU
vurderede, ikke var klar til at blive II'ere endnu, og som derfor ikke bestod.
Vi er glade for dem, der kom igennem, men det er fortsat rigtigt ærgerligt at så mange ikke bestod. Teorien var
denne gang den største udfordring for de ikke-beståede. Vi kan konstatere at instruktøreleverne generelt er
blevet bedre til udtjek, hvilket vi oplever er blevet et fokusområde ude i klubberne under uddannelse af
instruktøreleverne. Nu er tiden inde til at dette overføres til teorien... IU vil frigive teoriprøverne fra eksamen
2015 samt reeksamen 2016 i april på unionens hjemmeside.
For I'ernes vedkommende bestod 5 ud af 7 hvilket er over gennemsnittet.
Springere der ønsker at starte som instruktørelever skal reservere weekenden 4.-6. marts 2016, hvor forkursus vil
blive afholdt på Borupgård Gymnasium i Ballerup.
Instruktør-II'ere, som ønsker at forberede sig på at blive instruktør-I vil ligeledes blive indbudt til et program med
forberedelse til eksamen, håndtering af hændelser samt ikke mindst sparring med andre interesserede
potentielle I'ere.
Der vil blive afholdt reeksamen i udtjek og teori i forbindelse med instruktørforkursus.
Instruktøreksamen i 2016 bliver 28. - 30. oktober. Lokationen forventes at blive i Jylland eller på Fyn.
Nye instruktør-II:
Christian Bahn-Larsen, WJ
Jonas Landeværn Kristensen, AFC
Emil Landeværn Kristensen, AFC
Ali Shahrokhtash, MFK
Christian Nissen, AAFC
Jesper Sørensen, ØFK
Christian Møller Jensen, NJFK
Christian Bahn-Larsen, WJ
Ditte Pedersen, CJ
Peter Elias Knudsen, FKNF

Nye instruktør-I:
Christian Bruhn Gufler (I-277), FDK
Steen Riis-Petersen (I-278), AFC
Michel Christensen (I-279), NFK
Kim Jørgensen (I-280), VAF
Bent Thistrup (I-281), CJ

Nyt fra IU
Instruktørårsmøde
I weekenden den 28. - 29. november var ca. 90 tandemmastere og instruktører samlet på Ryes Kaserne i
Fredericia til instruktørårsmøde. Her blevet "rigets tilstand" vendt, bla. med årsberetning fra IU, indlæg
materieludvalget, instruktør- og sikkerhedsudvalget og opvisningskoordinator. Der blev også orienteret om den
nye certifikatstruktur, med A- og B-certifikater samt de ændrede krav til D- og E-certifikat. Ændringerne vil gælde
i den kommende FB-revision. Der blev også orienteret om den kommende skærmflyvningsudtjekker-uddannelse,
hvor første "hold" udtjekker vil blive uddannet i januar.
Lørdag aften var der som sædvanligt god stemning i messen.
Søndag var der valg til IU, hvor der skulle vælges
to medlemmer. Thomas Thorndahl (formand), FDK,
og Jørgen Nygaard, MFK, var ikke på valg.
Peter Christensen, FS2000, modtog genvalg.
Der var 4 interesserede kandidater og efter en kort salgstale
fra hver blev der anonymt afgivet stemmer på skrift.
Valget faldt på Rasmus Mackeprang, NFK, og Peter (genvalgt);
begge er valgt for 4 år (antaget at årsmødet afholdes hvert 2. år).
Der vil blive lagt referat af årsmødet op på unionens hjemmeside.
I ugen efter årsmødet valget Jørgen Nygaard at trække sig
fra sin post. IU har derfor indstillet Michel Christensen, NFK, til
hans post som er på valg om 2 år. Valget faldt på Michel da han var den af de opstillede kandidater, som ikke blev
valgt ind, som fik flest stemmer. I skrivende stund afventer IU formelt bestyrelsens godkendelse af udvalget.
Angående DZDK elever
Udmeldingen fra DFUs bestyrelse er den, at vi ikke anerkender, eller konverterer, uddannelse fra DZDK, før der
foreligger en officiel aftale om samarbejde. Se forklaring i de tidligere DFU nyhedsbreve.
Derfor kan IU ikke tage stilling til nogen konvertering og henstiller til at de lokale klubbers instruktører ligeledes
overholder dette. Svaret er derfor, at elever fra DZDK ikke kan springe på deres USPA licens på en DFU
springplads. De skal i stedet indmeldes i DFU og gennemføre grunduddannelsen.
Det er status lige nu; vi anbefaler at I beder eleverne vente og se tiden an. Vi melder ud så snart der er nyt.

Nyt fra MU
Siden sidst
14. november blev der afholdt MU seminar. Det var et rigtig godt seminar med spørgelystne og diskussionsvillige
deltager. MU vil gerne sige tak til alle de fremmødte. Uden jer, var det bare ikke det samme. For referat, se
www.dfu.dk/mu
Til MU seminaret var der som sædvanlig valg. Peter Faaborg og Klaus Roy-Poulsen var på valg.
Klaus genopstillede ikke. I stedet stillede Johnni Meier op. Johnni og Peter Faaborg blev valgt ind med applaus.
Vi i MU vil gerne takke Klaus Roy-Poulsen for
mange års trofast MU arbejde; Og ser frem til et
godt samarbejde med Johnni.
Tillykke med valget.
Efter valget består MU nu af følgende:
Martin Søeby Mikkelsen (formand),
Johnni Meier,
Michael ’Basse’ Laigaard og
Peter Faaborg.

Vi er desuden gået i gang med årets FB revision. Indtil videre er der ikke meget vi vil ændre. Men forhåbentlig kan
vi give en opsummering i næste nyhedsbrev.
Vi ønsker Benjamin Laudrup, Sami El-Hindi, Hans-Jørgen Buhrkall, Mikkel Löwen, Brian Madsen og Morten
Overgård Petersen velkommen som seniorpakkere. Stort tillykke.
Kommende kvartal
Som nævnt er vi gået i gang med FB revision. Dette vil pågå henover de næste par måneder.
Desuden skal vi finde på plads i den nye sammensætning.
Vi i MU vil ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. På gensyn næste sæson!
Martin Søeby Mikkelsen, Formand

KLUBNYT

KLUBNYT fortsat
Center-jumps næste generation …
Nu vil vi jo ikke starte ud med at trætte jer, med alle de kedelige detaljer om;
At vi har været på betalt klubtur til Peronne, vi tilbyder gratis tunnel til alle vores elever, alle FS/FF-udtjeksspring
(både springerne selv og coach) betales via klubbens støtteordning, som også betaler video til de nye elever, så
de kan se sig selv og få feedback, samt meget, meget mere.

Vi vil hellere fortælle om formålet og resultatet.
Siden vores første møde med DFU´s udviklingskonsulent i 2011, har vi løbende fokuseret på udviklingen af vores
kommende legekammerater i luften.
Problematikken i antal af spring, samt tid i sporten, før en ny springer går fra det første spring til at blive
instruktør eller andet aktiv for klubben har været retningsgivende for planen.
Med i overvejelserne omkring selve udførslen af denne plan, var selvfølgeligt også at udvikle klubånden og
tilskynde til det store ”frivillige” stykke arbejde der ligger i, at drive en faldskærmsklub.

Resultatet har været givende for Center-jump.
Vi oplever netop nu, at de første forsøgskaniner i vores udviklingsstrategi springer ud på den anden side. Dette
resultat ser vi via en ny 1´er, 2´er, 4 AFF-aspiranter i 2016 og en helt bunke af nye og sunde Center-jump cspringere samt elever.
Alle er pumpet med CJ-EPO i årerne, hvilket vil sige en sund holdning ift. at ydelse og nydelse går hånd i hånd.
Konklusion: næste generation til at fortsætte denne klubudvikling, står nu klar i kulisserne.
Rejsen tog 3 år –vi er nu meget spændte på, de næste 3 år vil bringe vores fynske klub.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle- og vi ses til DM i CJ i 2016.

På bestyrelsen og klubbens vegne,
Johnni Meier

KLUBNYT fortsat

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. 4 JANUAR 2016 KL. 12.00.

(TILMELD
DIG PÅ
DFU.DK)

1. Præmie – Windbreaker, backpack, hue, neck tube fra Newline
2. Præmie – Backpack, neck tube fra Newline,
gavekort 300 kr. fra L&B
3. Præmie – Neck tube fra Newline, gaverkort 200 kr. fra L&B

Klik på DFU logoet for
at komme til
konkurrencen

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.

STOR TAK TIL
SPONSORERNE AF DENNE
KONKURRENCE

Aktivitetskalender januar-marts 2015
for yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook

Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

8 januar

Deadline ansøgning til FF
projekt og talentgruppe

DFU

Helle Eriksen

Helle Eriksen

16-18
januar

Nordisk seminar

Norge

DFU

DFU
administration

DFU

Peter
Kallehave

Peter Kallehave

Frankfurt

DFU

Udvalgsseminar

Middelfart

Helle Eriksen

4-6 marts

Instruktør kursus

Ballerup

IU

12 marts

DFU repræsentantskabsmøde

20 januar
20-24
januar
29-30
januar

12-24
marts
19-28
marts

Deadline ansøgning til Swoop
projekt
IPC årsmøde samt IPC
formøder

DFU

AFF + FS skill camp

Z-hills, USA

DFU

Swoop Projekt 2016
træningslejr 1

Dubai

DFU

DFU
administration
DFU
administration
IU
DFU
administration
Steen Riis
Petersen
Rene Hansen

Springpladser i Danmark
Rønne Lufthavn

Tirstrup Lufthavn
Viborg Flyveplads

Stauning Lufthavn

NFK, Sundbylille

Varde Flyveplads
Vamdrup Flyveplads

Maribo Flyveplads

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

