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Nyt fra DFU’s bestyrelse

Som et led i et mere gennemskueligt bestyrelsesarbejde vil vi forsøge at give indblik i forskellige emner, som
aktuelt optager os og måske også jer.
Denne gang vil vi give indblik i tanker og beslutningsgrundlag ifht den nye medlemsdatabase, KlubAdmin, leveret
af Klubadmin IVS ved Jens Pedersen.
Første skridt blev taget i efteråret/vinteren 2015, hvor DFU, efter at have set hvordan medlemskab administreres
i West Jump ytrer ønske om at udbygge dette system, så det kan bruges i hele DFU. I januar 2016 mødes Nikolaj,
sekretariatsleder, og Jens for at komme frem til kravsspecifikationer og en tidsplan for medlemssystemet, og taler
om mulighederne for et manifestsystem. På repræsentantskabsmødet 12/3‐16 blev klubberne blev præsenteret
for ideen og besluttede, at lade Jens gå videre med udviklingen.
På formandsmødet 19/11‐16 meddelte Jens, at systemet var klar til test/idriftsættelse.
Pr. 1. januar 2017 blev systemet sat i drift. Forud for dette, blev alle gamle data overført fra Conventus og
overført til det nye system, i det omfang det var muligt. Idriftsættelsen om vinteren blev foretaget for at starte op
i en ”stille” periode af året samt for at undgå, at skulle betale for det gamle system endnu et år.
Jens har derfor brugt det meste af 2017 på at udvikle søgefunktioner og udtræksmuligheder til statistik og
kontingentbetaling, server placering og sikkerhed omkring dette. På repræsentantskabsmødet 11/3‐17 blev
systemet fremvist igen.
Baggrunden for at gå videre med medlemsdatabasen er, at vi får mulighed for at tilpasse systemet til vores
specifikke behov. På sigt vil klubberne kunne taste nye medlemmer direkte i medlemsdatabasen. Dette kommer
på sigt til at frigive tid hos vores administrative medarbejder i sekretariatet, som kan anvendes til bedre formål.
Derudover var formålet også, at klubberne får direkte adgang til en altid opdateret medlemsdatabase, så det er
muligt at kontrollere om medlemmer, der ønsker at springe, fortsat er medlem af DFU.
På repmøde 2017 ‐ herunder det ekstraordinære ‐ var det på tale om Jens var inhabil. Det har der aldrig været
tvivl om ifht indkøb af systemet. Både Jens og resten af både gammel og ny bestyrelse har været bevidst om
dette, hvorfor der fra begge sider har været meldt at drøftelser følgeligt måtte foregå, hvor Jens i praksis forlader
rummet.
Jens er valgt ind i bestyrelsen i 2016 og 2017 på trods af denne proces. Han er blevet givet en plads af
repræsentantskabet ‐ det er vigtigt at huske at processen var igang.
Fra januar 2017 har Jens overholdt den aftalte procesplan og varetaget driften af systemet ‐ selv om vi i
bestyrelsen endnu ikke har godkendt en kontrakt. Vi har altså fået kredit af Jens, hvor andre udviklere nok havde
trykket på pauseknappen. Bestyrelsens godkendelsesproces er bl.a blevet forlænget af, at vi har haft nogle
kritiske spørgsmål til Jens.

Nyt fra DFU’s bestyrelse

Planen er fortløbende at bestyrelsen får forhandlet en kontrakt på plads mellem DFU og klubadmin (Jens), som
tilgodeser alle.
Der har været spørgsmål til flere aspekter:
Prisen:
Prisen og de endelige betalingsvilkår er under forhandling mellem leverandør og bestyrelsen.
Bestyrelsesarbejde – og økonomiske interesser:
Hvorfor blev Fynshave nægtet kandidatur på rep.mødet 2016, mens Jens kan komme ind? Fynshave var på det
tidspunkt på vej til at blive en direkte konkurrent til hele vores forretning (DZDK åbnede i maj 2015).
Der er forskel på at være underleverandør og konkurrerende virksomhed.
Jens derimod er vores underleverandør ‐ dette forholder sig anderledes. Underleverandøren har en 100%
interesse i at vi klarer os bedst muligt på markedet ‐ blot er han inhabil ifht., hvordan vi forhandler med ham om
hans produkt.
Flere har spurgt “Hvorfor opfinde den dybe tallerken igen?” Vi har Burble og det fungerer godt. Andre er nervøse
for at det interne system vil få børnesygdomme.
Er der tvang ifht køb?
Jens leverer i første omgang medlemsdatabasen til DFU jf. aftale. Derudover har Jens set nogle muligheder for at
udvikle et manifest system, der har direkte adgang til medlemsdatabasen – så man slet ikke kan komme på lift,
hvis man ikke er medlem af DFU. Dette system er under udvikling og er afprøvet i et antal klubber.
Det er 100 % frivilligt, om klubber ønsker at afprøve og anvende Klubadmin’s manifest system, og evt.
forhandlinger omkring anvendelsen af systemet sker direkte mellem klubadmin og klubberne. Her har DFU ingen
indflydelse.
Såfremt et flertal af klubber over årene, har besluttet at anvende manifest systemet, og rejser punktet på et
repræsentantskabsmøde – om DFU skal købe systemet, til glæde og gavn for alle – så vil DFU’s bestyrelse rette
sig efter repræsentantskabets ønsker til den tid.
Som I kan se er vi glade for at få alle spørgsmål til bestyrelsen. Vi spørger selv kritisk ind til Jens, og I er
velkommen til at klæde os på til det.
Lad os vide hvad I går og snakker om derude og tak til de som har bedt om svar på nogle af de ovenfor nævnte
ting ‐ det er med til at gøre os bedre.

Lidt fra DFU’s kontor
Ny vin på gamle flasker eller omvendt
DFU har jo, som de fleste af Jer nok ved, fået godkendt sin strategiske aftale af DIF. Dette betyder så også, at
fordelingsnøglen i sin tidligere form ikke skal benyttes mere, og det betyder så også, at vi bevæger os væk fra
kontrol af ”gamle data”, som kontoret har brugt meget tid på, over til tildeling af DIF midler, som tildeles på
baggrund af vores strategiske mål, hvor der kigges fremad.
Derfor har DFU selv haft mulighed for at præge sin fremtid og vurdere, hvad der er bedst for sporten og de skridt
DFU skal tage for at få flere til at dyrke og blive i faldskærmssporten.
Dette betyder så samtidigt, at DFU kan støtte et af DIF’s store politiske mål, som er ”MERE IDRÆT FOR PENGENE”.
Men det vil sige, at DFU’s budgetter i langt højere grad vil støtte op om de strategiske mål, men det vil fortsat
betyde, at DFU støtter klubberne og udvalgene i udviklingen af sporten og disciplinerne.
De 4 strategiske målsætninger er:
1. DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
2. DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
3. DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
4. DFU vil styrke den røde tråd fra udøver til talent og elite

C‐certifikater
Traditionen tro, så vedlægges her oversigten over
udstedte c‐certifikater. Der ses desværre et mindre
fald af udleverede c‐certifikater i forhold til samme
tid sidste år. Øverste graf viser hvilke klubber der
har udmeldt c‐certifikatspringere, og hvor mange nye
c‐certifikater jeg har udstedt pr. klub. Nederste graf viser
antal certifikater de seneste 5 år, samt status pr. 9. oktober
2017.
C‐certifikatspringere er jo typisk dem der bliver i sporten i
længere tid, sikre nye instruktører, bestyrelsesmedlemmer,
elitespringere og ”legekammerater på himmelen”
Derfor er det et rigtig vigtigt parameter, at klubberne
fokuserer på dette – dvs. fastholdelse af de nye ansigter der
kommer ind af døren hvert år..

Nyt fra Sportsudvalget (SU)
Fantastisk september i det jyske; 3 Danmarksmesterskaber på 2 lokationer i 1 weekend 😊
Første weekend i september havde vi ikke mindre en 3 Danmarksmesterskaber på tapetet. Herning
Faldskærmsklub husede både DM i CP og Wingsuit Performance og Skydive Viborg var vært for DM i præcision
sammen med den hyggelige Haralds Minde Cup. CP DM startede allerede fredag, og kunne derfor, med næsten
perfekt vejr, afsluttes allerede lørdag. Præc og WS performance DM startede begge først lørdag, og blev afsluttet
søndag.
DM i præcision var forsøgt gennemført hos Varde Faldskærmsklub 2 uger tidligere, men desværre drillede vejret
for meget, og minimumsrunderne kunne ikke opnås. Derfor valgte man med kort varsel at flytte det til Skydive
Viborg – som med meget kort varsel selvfølgelig bød hjertelig velkommen til alle deltagerne.
Både i Varde og Viborg, var det fantastisk at se god opbakning både i klassisk præc (A‐rækken) og i Speed præc (C‐
rækken). Husk at få skubbet Jeres klubkammerater, og især de nye springere, afsted til speed præc konkurrencen.
Det er en unik mulighed for at få masser af feed back på Jeres skærmflyvning og præcisions landinger. Går man og
drømmer om at få opvisningscertifikat, er dette også et super sted at starte.
Elitetruppens landstræner Jiri Blaska var dommer både i Varde og Viborg, og der skal lyde en stor tak til hans
engagement og altid positive indstilling til tingene. Foruden at give alle der havde interesse, en intro til både
dommer virket som præcisionskonkurrencen, havde han også de danske dommere på et ”genopfriskningskursus” i
forbindelse med konkurrencerne.
Desværre nåede præcision ikke max runder, men kunne dog
kåre en ny Danmarksmester med 8 runder i bogen.
Stort tillykke til Torben Glud, der rendte med individuel guld.
Michael Burmester vandt sølv og John Mathiesen vandt bronze.
Nyhed fra DFU’s hjemmeside, resultater og billeder kan findes her:
http://www.dfu.dk/nyheder/dm‐2017‐klassisk‐pr%C3%A6cision

Nyt fra Sportsudvalget (SU) ‐
fortsat
Heldigvis blev de 3 mesterskaber afholdt relativt tæt på hinanden og det lykkedes mig både at være med til start af
DM i præcision lørdag morgen, hvorefter Nikolaj og jeg drog afsted mod Herning. Desværre nåede vi ikke at heppe
på deltagerne til CP DM, da de netop var landet fra deres sidste runde – vi kunne dog nyde den gode stemning der
var blandt deltagerne, og høre om den fantastisk tætte konkurrence der havde været hele vejen igennem.
Timmi Thykiær Thomsen havde i år lagt sig helt i spidsen og udfordret Christian Webber. Timmi smuttede med
guldet i distance kategorien, men et par ”dumme fejl” i accuracy kategorien kostede i sidste ende overall guldet,
som gik til den super oplagte og erfarne Christian Webber – Christian snuppede guldet i accuracy kategorien.
Kenneth Gajda gæstede os fra Florida og var med helt fremme,
og bokse med Timmi og Christian – og med kun ét point til at skille dem,
snuppede Kenneth guldet i speed foran Christian.
Overall dansk mester blev Christian Webber
Timmi Thykiær Thomsen vandt sølv
Kenneth Gajda vandt bronze
Super spændende konkurrence!

Resultater fra både A‐ og B‐rækken (intermediate og open) kan findes her:
http://www.intimescoring.com/InTime/InTimeMeetDetails.aspx?CID=48&DBID=22&MID=212&IT=1
Efter CP DM præmieoverrækkelsen, kunne vi ønske deltagerne i Wingsuit performance flying
held og lykke – de var på vej op på deres 3. runde.
Lørdag aften havde jeg fornøjelsen af at overvære vores præcisionsspringere i en lidt anderledes aktion – da Erik
”Pinky” Hougaard havde fået 4 springere med til et enormt aftenarrangement i Randers, kaldet Water Music. Jeg fik
fra 1. parket lov til at overvære 4 LED oplyste springere hoppe ud fra 1200 meter og lande på en lille platform i
vandet. Alle ramte plet, til stor applaus fra publikum, og de kunne nyde resten af showet fra deres lille
landingsområde. Kronprinsesse Mary overværede hele arrangementet, og det var et kæmpe setup i Randers Havn,
hvor lyd, lys og musik legede med alle ens sanser i 45 minutter. Video af faldskærmsspringerne findes på DFU’s
facebook side fra d. 2. september: https://www.facebook.com/dfu1963/
Stor tak og ros til Erik for det store arbejde han har lagt i, at få faldskærm repræsenteret til så stort et
arrangement.
Søndagen gik turen igen til Herning, hvor de sidste runder af Wingsuit performance DM skulle gennemføres. Her
havde atleterne også lagt sig i selen, og hele vejen igennem konkurrencen var der spænding til de sidste.

Nyt fra Sportsudvalget (SU) –
fortsat
Det var fantastisk at se den gode dynamik der opstår mellem atleterne, når man liiige bliver slået med et par km/t,
km eller sekunder i de 3 kategorier. Tanya havde lagt sig helt i front med nogle kraftpræstationer. I kategorien time,
satte hun en ny (desværre uofficiel) VERDENS rekord for kvinder. Hele 94,3 sekunder kunne hun flyve på de 1000
meter konkurrence vindue. Det er virkelig flot!
I Speed disciplinen måtte hun dog lade guldet gå til Ulf Munkedal, der fløj hurtigst i begge speed runder.
Således vandt Tanya time og distance individuel guld og Ulf vandt
guld i speed. I overall kunne Tanya, ikke overraskende, kåres som
den nye (og første) Danmarksmester i Wingsuit Performance flying,
sølvet gik til Ulf Munkedal og bronze til vores egen formand,
Dennis Werenskiold.

Se alle resultater fra Wingsuit Performance, inkl. Intermediate og rookie ((I) og (R)) via linket nedenfor,
https://ppc.paralog.net/showevent_compact.php?event=Danish+Nationals+Wingsuit+Performance+Flying+2017
Efter præmieoverrækkelsen kunne nogle af Canopy piloterne og wingsuit atleterne ikke dy sig for at lave et XRW
spring, hvor wingsuit flyver i frit fald ved siden af springerne i bærende faldskærm.
Vi ser meget frem til lidt billeder og måske endda video.
Der skal lyde en STOR tak til HFK og Skydive Viborg for at arrangere disse konkurrencer. TAK til alle dommere,
hjælpere, pilot og ALLE de folk som gør det muligt at gennemføre vores mesterskaber. Tak til alle deltagere for god
stemning, stor spænding og højt humør. Tag Jeres venner med næste år, så bliver det endnu større 😉
Tak til DZDK for at vi måtte anvende deres faciliteter hos HFK.
Slutteligt skal der lyde en kæmpe tak til Christina Zacho og Kathrine Pontoppidan, der efter mange års tro tjeneste,
takker af som dommer i CP. Kathrine og Christina har været med til at starte CP disciplinen op i Danmark, og har i
mange år været kernen omkring gennemførelsen af CP DM. Vi håber vi kan leve op til den standard de har sat og
selvfølgelig at vi ser dem ude i faldskærmsmiljøet, selvom det ikke bliver i CP dommerteltet. Tusind tak for Jeres
indsats!
Jeg vil gerne igen igen slå et slag for at I griber fat i klubkammerater, kærester og venner – og lokker dem til at blive
dommerelever i vores discipliner. Vi har virkelig brug for Jeres hjælp for at løfte denne opgave – kom frisk og send
os en mail med nogle navne, så skal vi nok kontakte dem og fortælle lidt mere om hvordan det foregår.
Det er super spændende at være dommer, og man får altid den bedste plads i
landingsområdet eller foran tv’et, når der skal dømmes 😉
Fra Sportsudvalgets side er vi så småt gået i gang med årets budgetproces
samt udtagelse til vores eliteprojekter. Som altid er vores mail åben for
spørgsmål eller kommentarer ‐ så tøv ikke med at sende os en mail på
SU@DFU.dk

Nyt fra KDA – IPC ‐ FAI

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) repræsentantskabsmøde
Der har netop været afholdt repræsentantskabsmøde i KDA, og DFU’s formand Dennis
Werenskiold blev valgt ind i KDA’s bestyrelse.
Kort kan det fortælles, at KDA er i en proces, hvor der vil ske en masse i den kommende
periode, og hvor der vil være flere effektiviseringstiltag på baggrund af den proces, der har
været igangsat det seneste år, hvilket også blev understreget af den nye sammensætningen i
KDA’s bestyrelse.
Dette vil blandt andet betyde, at KDA’s nye bestyrelse vil fokusere på at minimere KDA’s
udgifter og på baggrund af dette, så kan DFU se frem til besparelser på kontingentet til KDA,
hvilket vil blive afspejlet i flere midler til aktivitet i DFU.
Denne effektiviseringsproces vil samtidig betyde, at der vil være opgaver, som DFU fremover
selv skal løse, og bestyrelsen vil derfor, at inkludere ressourcepersoner i inden for DFU i dette
arbejde.
IPC møde
Det årlige IPC afholdes i Sofia, Bulgarien – 23.‐28. januar 2018, hvor DFU forventeligt deltager.
På mødet diskuteres blandt andet regler og sikkerhed indenfor de enkelte discipliner,
vedtagelse af afholdelsen af de store internationale disciplinkonkurrencer, og meget andet.

Nyt fra disciplinerne
Canopy Piloting
Rekonstruktion af C‐rækken i Canopy Piloting.
Vi har i CP aktivitetsudvalget ændret C‐rækken således, at den er lettere tilgængelig for springere på alle niveauer,
som ønsker at deltage i konkurrence. Målet med ændringen er at inddrage nye springere i et konkurrencemiljø. Vi ville
også give en grobund for at udvide nye springeres sociale kendskab indenfor faldskærmssporten i Danmark.
Derudover ville vi gerne forsøge at eliminere den ret kendte tendens til at føle rastløshed, efter en stram og
struktureret elevuddannelse efter at have erhvervet certifikat. I 2017 var der én deltager ‐ Morten Juul Bondesen.
Dommerne gjorde et fremragende stykke arbejde i at bedømme konkurrencen fejlfrit på tværs af rækker. I forbindelse
med C‐rækkens debut, lavede vi et interview med Morten, om hvordan han oplevede konkurrencen.
Interview med Morten Juul Bondesen, som deltog i C‐rækken til Danmarksmesterskaberne i Canopy Piloting 2017:
Har det været sjovt?
”Ja, det har været sjovt og lærerigt.”
Fortryder du, at du deltog i konkurrence, selvom du var den eneste?
”Nej overhovedet ikke. Hvor jeg var med kun 20 spring i min nye skærm, skal man til at flyve
præcist i en semi‐hurtig skærm. Det var udfordrende og meget lærerigt.
Har du fået konkurrenceerfaring?
”Ja – Man tager noget med sig. Der er dommere tilstede, som bedømmer én på ens landing, som
tæller. Jeg skulle til at tænke på nye måder at flyve den på, og lande stående i banerne. Kontra hvis
man tog en elevskærm, så er det nemmere, da man mest bruger 1‐punkts flare.”
Hvilken disciplin syntes du var sjovest?
”Det vil jeg sige var ”Trekanten”. Presser man den og sigter efter nul point zonen, så får man enten
det, eller også ryger man helt på røven. En halv meter for meget, og så er man ude i at få alt for
mange point. Og det går jo ikke.”
Kan du anbefale konkurrencen til andre?
”Ja helt sikkert – Jeg kan anbefale det til alle som kan lide at skærmflyve. Altså alle kan egentligt
være med. Man behøver ikke nogen hurtig skærm overhovedet – Det er faktisk slet ikke nogen
fordel. Hav en elevskærm eller en 190’er eller lign., så har du faktisk en fordel i forhold til de
mindre og hurtige skærme – Det gør overhovedet ikke noget, at man ikke er særlig langt fremme i
sit skærmflyvningsforløb. F.eks. 2‐punktsflare og alt det der. Jo… det er rart at kunne ‐ men det er
slet ikke en nødvendighed i det her.”
Da du selv lige var blevet certifikatspringer, havde du da tænkt over, om du havde mulighed for
at deltage i konkurrencer?
”Nej det havde jeg ikke. Jeg var bekendt med B‐rækken i Canopy Piloting. Og jeg var slet ikke på
det niveau. Der synes jeg til gengæld at man med C‐rækken kan man være med fra starten. Så jeg
synes at det skal ud til alle nye springere. Selvom man ikke er særlig god til at lande præcist, så lærer
bare mere når man står og bliver bedømt. Man får også nogle fifs fra andre springere. Så det er helt klart en kæmpe fordel.”
Ville du have stillet op i C‐rækken, hvis du i dag lige havde fået certifikat?
”Ja helt sikkert. Jeg synes også at vi alle skal være gode til at informere om konkurrencen generelt.”
Har du et budskab til springere, som overvejer at deltage?
”Man kan sige det kort – spring ud i det. Det er ikke noget man dør af. Alle står og hepper på én. Der er ingen sure miner. Det er
bare at hoppe ud i det”.

Xtreme Relative Work ‐ XRW
Skyvan Boogie i Maribo (21. – 24. sep) hos FDK bød på en masse XRW spring. Første danske/danske
dock blev opnået af Frits Jensen og Jonas Kristensen. Tillykke til jer. Senere blev handlingen gentaget
af Tanya Barkhuus og Christian Webber. Udover det, foregik der en masse super fed flyvning. Det er
tydeligt at mærke, at interessen for XRW stiger for tiden. Af et land, så lille som Danmark, er det stort
at vi står med så stort et potentiale for XRW. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden byder. Der
er stadig meget at lære og massere af sjov at have.
Timmi Thomsen, Canopy Piloting Aktivitetsudvalget.

Nyt fra disciplinerne
Freefly
Kvindetunnelcamps
Der har været en del efterspørgsel på Kvindetunnelcamps igennem det sidste års tid – derfor er det nu et projekt,
jeg vil prøve at starte op.
Disse camps foregår i Polen ved Flyspot – enten Flyspot Warsaw eller Flyspot Katowice. Begge tunneller er rigtig
gode 14 fods tunneller.
Tankerne omkring disse camps er, at de skal henvende sig til kvinder på alle niveauer – om man er elev med få
spring, eller om man er erfaren med over 1000 spring. Camps skal bruges til at udvikle flyveskills, udveksle
erfaring, informerer nye springere, om hvilke retninger man kan gå i sporten, holdtræning for både FS‐ og FF‐hold
osv osv. Målet med disse camps er at udvikle og engagere flere kvinder i sporten – både nationalt og
internationalt.
På nuværende tidspunkt er der planlagt en efterårstur i slutningen af oktober og en nytårstur i januar. Vi flyver
sammen fra København til Polen og bor på hotel i gåafstand fra tunnelen. Det er også muligt at flyve fra Billund,
dog med mellemlanding, eller køre derned i bil.
Turene bliver nogle super hyggelige ture, hvor der bliver tid til at tage ud og spise noget lækkert mad og få et
godt glas vin 
DFU har valgt at støtte op om disse camps, som en del af den
nye strategi med fastholdelse af kvinder i sporten –
og det er UTROLIG dejligt!
Jeg glæder mig super meget til, at vi kommer i gang med
en masse sjov og hyggelig flyvning!
/Christina Zacho

Nyt fra disciplinerne
Formationsspring
Ny kvinderekord – skrevet af Mie Jusjong.
Lørdag formiddag til Skyvan Boogiet mødtes 13 danske kvinder i FDK for at forsøge at sætte ny rekord i FS
sequentiel. Den oprindelige plan var at forsøge at slå den gamle rekord i største formation, 18‐way fra år 2000.
Trods ihærdigt arbejde fra aktivitetsudvalgets side i form af Nathalie Kressner lykkedes det desværre ikke at skaffe
tilstrækkeligt mange kvalificerede kvinder til at slå den gamle rekord, så målet blev derfor at lave så mange point
som muligt, med dem vi nu var.
Under kyndig vejledning fra organiseren, Helle Eriksen fik vi tildelt vores pladser, forberedte springet og gik til
flyveren. Første spring var blot et opvarmningsspring, hvor vi lige skulle tjekke faldhastighed osv. Det gik … tja ‐
overraskende nemt! Så allerede fra spring nr. 2, valgte vi at forsøge at slå rekorden. Dommeren blev informeret og
vi gik i luften. Nu hvor der var styr på faldhastighed, gik det endnu bedre end første spring. De to point blev samlet
og resten af tiden kunne vi bare ligge og smile til hinanden. Og så kunne vi da ligeså godt tage et spring mere med
3 point, så det gjorde vi! Efter endnu et vellykket spring, så Helle os i øjnene og spurgte, om vi var klar på et sidste
forsøg: 13‐way med 4 point. Der blev tanket chokolade, energidrik og koffein, og så gik vi til flyveren igen. Med tre
succesfulde spring i bagagen, havde Helle advaret os om, ikke at blive overmodige eller fokuseringen.

Men springet lykkedes ‐ endda med overskud. Alle formåede at
bevare koncentrationen og disciplinen, selv efter en halvlang
springdag. 13‐way female med 4 point er nu godkendt af 3 FAI
dommere. Det er altid sjovt at skrive Danmarkshistorie på himlen!
Se i øvrigt forsiden på dette kvartals Springeren, hvor man kan se
et billede fra kvinderekorden – billederne er taget af Mads Olsen.

Rekordindehaverne: Helle Eriksen, Stefanie Skalborg Andersen, Charlotte Jensen, Lea Olsen, Cindy Dobber,
Samantha Christine Holst Thomsen, Lina Knuth‐Winterfeldt, Katrine Eriksen, Mie Awesome Jusjong, Lotte Kaalby,
Ditte Pedersen, Maiken Larsen og Sally Dyhr. Videospringere: Mads Nørrelund Olsen og Jonas Kristensen.
Tak til FDK for at lægge faciliteter til i forbindelse med afholdelse
af endnu et vellykket Skyvan Boogie. Tak til Ulla Mærsk som var
tilstede som dansk FAI dommer. Tak til Helle Eriksen for at
udtænke og organisere springene. Tak til Nathalie Kressner
som har været stædig indpisker for at samle rekordindehaverne,
og som måske sørger for endnu en kvindelig faldskærmsspringer
til sporten om ca. 16 år.

Nyt fra disciplinerne
Præcision
5. Worldcup af 6 mulige i 2017 i præcisionsspring
Vi drog alle 5 håbefulde springere fra Danmark torsdag d. 7. september. Målet var 5. runde af 6 mulige af
Worldcuppen i Thalgau som ligger i Østrig. Thalgau er desuden hovedkontor for RedBull og vi benyttede chancen
for at få et kig på de flotte faciliteter (udefra).
Michael Burmester og Martin Bergh fløj derned fra morgenstunden og nåede derfor at få nogle prøvespring.
Martin Mikkelsen, Rene Hansen og Torben Glud kørte i bil og nåede frem ved 2 tiden om natten, men vi var
alligevel klar ved 8 tiden til morgen briefing på pladsen.
Vejret så fantastisk ud fredag og lørdag og fredag nåede vi 4 runder og kunne måske også godt have nået 5. runde,
hvis ikke vi skulle have været til indmarch, som Østrigerne er ret kendt for. Det var en super flot indmarch med
mange mennesker i nationaldragter, lederhosen og umba umba musik.
Lørdag gik vi i gang klokken 7.30 og det var
besluttet at forsøge at gennemføre de sidste
4 runder lørdag, da vejret så RIGTIG dårligt
ud søndag. Dog begyndte vinden at drille lidt
over middag og vi nåede 6 runder.
Det blev til en 16. plads i hold ud af 37 hold, hvilket må siges at være godkendt, med 2½ nye folk på holdet. Se
vedhæftede individuelle scores.

Springerprofil –
Michael ”Mike” Petersen
3. kvartals Springer‐profil:
Michael ”Mike” Petersen er et af DFU’s længst aktive medlemmer.
Mike har – udover sin sportslige løbebane – virket som træner for JFFU’s
talenthold i stil‐ og præcision fra 1982 til 2000, som 1’er instruktør,
Rigger, Tandem‐master/‐examiner og været medlem af IU & MTU i DFU
regi.
Som Faldskærmsmester i Jægerkorpset har Mike uddannet hundredvis
af militære springere, fra static‐line til operative springere.
Mike er gift med Pernille Lykke, der også er aktiv springer på DFU’s
landshold i præcision.

Spørgsmål

Svar

Hvordan blev du
Jeg så en faldskærmsdemo i Århus og det så spændende ud.
interesseret i
faldskærmsudspring?
Hvordan har din
springerkarriere
udviklet sig?

Fra begynder i Århus til stil‐ og præcisionsspringer i Års, til Faldskærmsmester i Jægerkorpset.
Deltager på civil og militær landshold siden 1980.

”Jeg springer
fordi………”:

At dyrke faldskærmsudspring som sport er fedt, spændende og fyldt med gode oplevelser. Man møder de
samme springere rundt om i verdenen igen og igen. Mange af dem jeg konkurrerer med internationalt i
dag, har jeg kendt i over 30 år, vi har delt hinandens op‐ og nedture og det er som at have en stor familie.

Hvem har været/er
dine forbilleder i
sporten?

Træner: Gene Paul Thacker, Raeford DZ, North Carolina USA.
Min første træner indenfor stil og præcision, han var af den gamle skole og ikke bange for at dele en
lussing ud, så frem man ikke gjorde som han sagde.
Træner/dommer: Helmuth Schlecht, Tyskland.
Tidligere træner for det tyske landshold og vores militære træner i 80’erne. I dag er han en meget
respekteret dommer og Meet Director ved VM og World Cups, og han er en af de få der tør stoppe en
konkurrence hvis forholdende ikke er fair for deltagerne.
Springer: Giuseppe Tresoldi, Italien.
En teknisk meget dygtig og sympatisk world class springer der ikke er bange for at lære fra sig, og give
gode tips til sine konkurrenter.

Springerprofil –
Michael ”Mike” Petersen
Spørgsmål

Svar

Hvad har været din
Uha der er mange, og fælles for de største oplevelser er at det altid var sammen med andre:
bedste
faldskærmsoplevelse? ‐ Mit første DM Guld i Hold‐præcision 1979 med Århus Faldskærms klub (sammen med Dan Vendelbo,
Lars Brygmann og Bjarne Lykke)
‐ Da vi vandt militær VM i holdpræcision i Frauenfeld, Schweiz 1983
(sammen med Michael Burmester, Christian Ring, Bjørn Steffensen og Kurt Hansen)
‐ Første spring fra 10 km højde i 1980. En fantastisk udsigt og jeg blev medlem af 2 min. klubben (over 2
minutters frit fald)
‐ Para Ski Tour i 1988 sammen med Pernille, Torben Glud og Lars Bo Willumsen. I en uge deltog vi i 3
konkurrencer forskellige steder i Østrig. Udspring fra lille helikopter i flotte bjerge og lande på sneklædte
bjergsider. Vores placering i selve skiløbet kan jeg desværre ikke huske!!!
‐ Ifm. min 40 års fødselsdag lavede jeg 40 T‐10 spring på Ålborg Lufthavn. At springe 40 runde spring på 4
timer var ok, men at drikke 40 øl bagefter gav mig problemer…….
‐ ”Spring i bjerge kursus” i Schweitz ifm. mit arbejde. Fantastisk flot at lande på små lande zoner og
gletchere i bjergene.
‐ Tandem Bundel kursus 2008 i USA (spring med store tønder fyldt med udrustning). At skubbe en tønde
på 250 kg ud over rampen på et fly, være forbundet med den i frit fald og sidst men ikke mindst at lande
med dette monster – Juhu, det er en mandfolke sport.
‐ Første spring over ”Palmen” i Dubai ifm. 3. Int. Gulf Cup i 2011 (sammen med Pernille, Lars Bo
Willumsen, Pinky og Flemming Kallehave)
‐ Ved CISM i Korea i 2015 fik jeg under præmieoverrækkelsen overrakt CISM pokalen for fairplay igennem
mange år, det var stort. Jeg har pt. deltaget i 24 CISM ‘er (militær VM) og 15 civile VM ‘er

Springerprofil –
Michael ”Mike” Petersen
Spørgsmål

Svar

Hvad er det sværeste Alle de pakninger.
ved at være i sporten
i årtier?
Af de tusindvis af
spring, er der et der
skiller sig ud som
”ekstraordinært”?
Hvad har været din
værste?

Natspring fra C‐47 (DC3), automatspring med T‐10 fra 300 meter, landing et sted i Østersøen uden land i
sigte, men det smukkeste måneskin – afventer pick up og pludselig dukker en U‐båd op tæt på; den
silhuet i måneskin (”Das Boot”) et syn man aldrig glemmer.

Hvor længe
forestiller du dig at
være aktiv springer?
Hvad har du til gode
at opleve/opnå i
sporten?
Har du et godt råd til
nye springere?

Så længe at jeg selv kan tænde Cypressen.

At se en fatal faldskærmsulykke på meget nær hold i Italien.

At slå Felix Baumgartners højderekord.

Never Never give up.
(Pakke Pakke, ikke snakke – stramme liner)

Riggerloftets flytning og udvidelse‐ og
en invitation!
Efter overtagelsen af grej salget fra Paraservice, voksede vi hurtigt ud af det
gamle loft og indtog i stedet første salen i vores gamle hus. Hurtigt gik det dog op for Stine og jeg, at der heller ikke
dér var nok plads…..Så jagten gik ind på det helt rigtige og fremtidssikrede hus for både familien og Riggerloftet.
Efter langtids søgen, efter det helt rigtige sted, med plads til både parkering, butik, værksted og nem adgang via
motorvej, overtog vi Hverringevej 14, og så blev der rigeligt plads igen!
Vi kunne så småt lægge lidt vare på hylderne i butikken i slutningen af sommeren, lidt forsinket i forhold til vores
første ønsker, men byggeriet trak ud ‐ og er stadig ikke helt afsluttet ‐ det er vist hørt før...
Det har dog ikke været helt skidt, for det har taget tid at blive fortrolig med alle leverandør‐systemer, varer osv. En
proces hvor vi ikke kunne have undværet Erik Rudbæks kæmpe knowhow!
Faldskærmssporten er fortsat i en rivende udvikling, ikke mindst på design/stil og farve fronten, hvor det er
tydeligt at der mere end nogensinde før bliver efterspurgt, at kunne sætte et individuelt præg på eget grej. Det er
vores leverandører heldigvis helt med på! ‐ og det er utroligt hvor meget der kan lade sig gøre, alt efter hvor
detalje‐orienteret man har tålmodighed og fantasi til at være.
Det har derfor også været spændende at afsøge markedet for nogle af de produkter vores leverandører er
begyndt at sælge mange af på det store udenlandske marked og få nogle af dem hjem til shoppen.
Der er også lagt mange kræfter i at hive en række gode tilbud ud af de kendte leverandører til den officielle
åbning. Dem er vi ret stolte af!
Vores værksted er også så småt ved at være helt færdigt, men altså‐ man mangler jo altid en symaskine eller to
(man kan jo ikke gå ned på grej!).

Riggerloftets flytning og udvidelse‐ og
en invitation!
Vi er dog nu så langt med det hele, at vi derfor endelig tør indbyde til officiel åbning af butikken søndag d. 15
Oktober 10‐15. Vi vil sørge for nogle hyggelige timer med tid til snak, kaffe på kanden, kolde drikke på køl og lidt at
spise.
Ellers er der sket det, at Stine er blevet ansat til bl.a. en del administrative opgaver og for at sidde ”inde i”
webshoppen, og fortsætte med at finde alle de gode ting, vi skal blive ved med at kunne tilbyde.
Hun har også sat sig for mål at blive mester i opmåling af nye dragter på mål, hvor der netop er rigtig mange
muligheder og optioner at holde styr på.
I vintersæsonen i år, vil Riggerloftet i samarbejde med de sjællandske klubber afholde en materiel/grej aften på
Sjælland den 23 november, som vi har gjort de sidste par år. Her afholdes foredrag og så er man velkommen til at
medbringe grej til salg/vurdering. Der arbejdes fortsat på at finde et sted i Jylland, til afholdelse af samme.
Vi afholder desuden materiel kursus i Riggerloftet følgende datoer i år: 23 oktober og 20 november,
samt et senior pakker kursus i foråret 2018, når vi er på den anden side af alle årskontroller.
Vi glæder os til at tage rigtig godt i mod jer i de nye lokaler‐ her er som regel altid kaffe på kanden til en
faldskærmsspringer på tur over Fyn!

Sky Riders
It’s getting real
Efter to succesfulde sæsoner i B‐rækken, stod Sky Riders over for en række større beslutninger. Egentlig havde vi
opløst holdet, selvom der var klare forventninger til vores oprykning til AAA‐klassen (A‐rækken), nu hvor vi havde
vundet A‐klassen (B‐rækken). Efter diskussioner frem og tilbage, og ikke mindst en vedholdende indsats fra
Flemming Borup, endte det alligevel med at vi samlede holdet til endnu en sæson. Det måtte dog blive uden
Søren Due, der allerede havde prioriteret året anderledes (tillykke med dit HU2 udtjek). Efter en del
vanskeligheder med at finde en fjerdemand trådte Mia Stræde til og bidrog med både skills og værdsat erfaring
fra de professionelle rækker.
Vi søgte om at blive DFU’s talenthold og fik ansøgningen godkendt,
så nu var der pludselig forventninger til os! Så vi måtte i al hast
planlægge dage med rulletræning og tunnelweekender. På vores
første tunnelweekend blev vi mod forventning udsat for et større
weatherhold(!), idét en storm havde afbrudt strømmen til tunnelen
in Warszawa. Efter et par dages afslapning omkring tunnel og hotel,
valgte vi at køre til den nye tunnel i Katowice. Naturligvis fik vi i løbet
af køreturen info om strømmen var kommet igen, men på det
tidspunkt var vi akkurat nået så langt at vores Tesla ikke have strøm
til at nå tilbage til Warszawa. Personalet i Katowice gav os imidlertid
en imponerende service, og det er bestemt et sted vi vil besøge igen. Vi måtte også erkende at AAA‐klassen
stillede store krav til vores mentale træning, da vi pludselig skulle kende to pladser i formationerne, og huske op
til 12 point i en runde.
Efter oprykningen var vi klar over at vi ikke kom til at kæmpe for guldmedaljer. Til DFU open fik vi en anden‐ (og
sidsteplads) med 76 point, mens Pangea tog føringen med 105 point. Til DM fik vi en tredjeplads med 69 point.
Og hvad så nu? Efter tre fantastiske sæsoner er Sky Riders nu endeligt opløst: Mia er blevet gravid, Stefan Olsen er
kommet på det militære faldskærmslandshold, Stefanie er blevet en del af det nye kvindehold og Magnus er på
vej i A‐rækken i CP. Og mig selv? Tja, indtil videre ved jeg det ikke. 3 år med konkurrencer har tæret på mine
weekender, så en sæson med fokus på min klub, mit instruktørvirke og generel videre udvikling i sporten tiltaler
mig. Men hvem ved, måske er jeg alligevel at finde når vi nærmer os DM 2018 – mine år som 4‐way springer har i
hvert fald på alle måder givet mig lyst til at fortsætte i sporten 
Troels Jessen, Sky Riders

KLUBNYT ‐ FDK
Skyvan Boogie September
Et fantastisk boogie, med masser af glade springere fra hele landet. Og et vejr der sagde sparto.
Masser af aktivitet, der var arrangeret kvinderekordforsøg og Head Down rekordforsøg. Plus storformation .
Vi havde i år valgt at sætte et max på antal deltagere, hvilket gjorde at alle de tillmeldte fik spring.
Vi havde Helle Eriksen på til kvinderekorden, Jasper fra ToraTora til Head Down rekorden, og Peter Faaborg til
storformationen.
Der blev sat en 4. Point kvinderekord med 13 piger. Freeflyerne kæmpet bravt, men det lykkes ikke at få
rekorden i hus, tror der vil blive forsøgt igen til næste år.
Der gik 47 lift over 4 dage med skyvanen. Og der var 130 springere tilmeldt.
Som fik i alt 1071 spring .
Det var dejligt at se rigtig mange nye ansigter til vores traditionsrige Skyvan Boogie. Især velkommen til rigtige
mange springere fra DFC. Vi håber at se rigtig meget mere til jer.
Skyvan Boogiet 2018 vil blive afholdt 20‐23 september, som også er 30 års jubilæum for Skyvan Boogiet på
Lolland‐Falster Airport.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ps. Der vil være større fly kapacitet til rådighed. Hvis alt flasker sig.

FDK
Ground Organizer

Faldskærmsfly til salg
Grundet ændring i klubbens flysituation har vi i Faldskaermsklubben.dk (FDK) valgt at sætte vores trofaste
arbejdshest igennem mange år OY‐RSC til salg.

Fakta:
Godkendt til 5 springere + pilot
Fornuftige ca. 18 min til 13500 ft / 4 km.
Cessna TR182 Turbo Skylane RG (årgang 1980)
Lycoming O540 med 235 HK, der holdes hele vejen op pga. turboen.
TT: 5010, TSOH: 1350.
Udstyr: Garmin430 GPS, to funktionsdygtige radioer, mode C transponder etc.
Pris‐ide: 550.000 dkk. Bud modtages.
Har I i jeres klub overvejet udskiftning af jeres nuværende fly, så er der altså nu en oplagt mulighed. Da flyet
allerede fungerer som faldskærmsfly spares der en masse udgifter ift. den modificering, der ellers kræves.
Henvendelse til
Rasmus Nielsen på mobil: 27 82 43 82

Fælles Midtjysk Elevboogie 2017
Spring

Stempler

PAKKECERTIFIKAER Svømmetræning
God stemning Kolde Øl

Fra onsdag aften til søndag eftermiddag i uge 32 blev der afholdt elevboogie i Holstebro‐Lindtorp Faldskærmsklub.
Elevboogien var et samarbejde mellem MFK, ÅFC, West Jump, NJFK og HLFK.
Jeg selv ankom fredag eftermiddag fra København af. Det er første gang jeg er i klubben og kender ingen. Det viser
sig hurtigt, at dét bestemt ikke er en udfordring. Jeg bliver omgående budt velkommen og bliver oprettet i
manifest nærmest inden, jeg har stillet mine grejer. En instruktør tager fat i mig og kigger i min logbog. Vi får
hurtigt aftalt mit næste spring.
Mens jeg får slået mit telt op kigger solen frem. Kort tid efter har jeg fået en skærm på ryggen, bliver tjekket ud og
gennemgår mit spring. Endelig får jeg årets første spring i frit fald. (ja, FØRSTE). Det var lækkert og tiltrængt. Der er
to fly i brug, så jeg når heldigvis et spring mere samme aften.

billede 1: Staticline‐elev

billede 2: Elev som drømmer om C‐certifikat

Om aften er klubben fuld af både eleverer, instruktører, hjælpere mv. Da lørdagens vejrudsigt byder på regn og
skyer, går vi lidt til den. Der bliver bl.a. fejret at flere elever er blevet godkendt til; at gå uden hopmester, uden
radio og kan spotte selv osv. Af de mere specielle omgange der blev givet var en elev, som formåede af kaste op i
flyet lige inden at vedkomne skulle ud, men alligevel sprang få sekunder senere.
Det er en super hyggelig aften og for de fleste af os også nat.
Lørdag formiddag kompenserede vi for det træls vejr ved, at tage en tur i svømmehallen at lave vandtræning,
hvilken bestod i:
❖ At i klæde sig grej
❖ Blive skubbet ud fra vippe med faldskærm over hovedet
❖ Dykke under faldskærmen to gange.
❖ Afklæde sig i vandet
❖ Svømning uden noget
❖ Svømning med faldskærm
Sidste punkt viste sig at være afsindig hårdt. Svømmetræning var helt
sikkert en sjov og lidt anderledes ting at lave. En øvelse som også kræver,
at man holder hovedet koldt og bliver ved med at tænke klart.
Ligesom på himmelen.

billede 3: Klar til at spring i vandet

Fælles Midtjysk Elevboogie 2017
I løbet af lørdagen blev pakket en mase skærme. Flere elever har
fået pakke‐certifikat over weekenden. Lørdag aften stod på
grillmad samt teoriundervisning i den teori man skal kunne, for
at opnå C‐certifikat. Undervisningen blev fulgt op af en
prøve/quiz (kahoot). På højkant var ud over stempler en flot
præmie i form af en højdemåler; Viso II +. I kan næsten regne ud,
at det var en meget glad vinder.

billede 4: Aftenhygge i klubben. Klokken ringede mange gange.

billede 6: svømmetræning
billede 5: Vinder af teorikonkurrence får overrakt præmie.

Søndag morgen stod vi tidligt op. Grundet vind var der ikke mange lift, men der blev da sprunget noget. For mit
eget vedkomne løb det over dagene op på fire spring, fire pakninger, godkendt teoriprøve samt svømmetræning.
For mig personligt har det været super rart at komme i gang igen. Det er fedt at kunne komme ud i en klub, hvor
der kun er fokus på elever. Jeg rykker mig meget, når vi kører intensivt på. Det er også lækkert at kunne sparre
med andre elever. Alt i alt har det været en rigtig hyggelig weekend med faldskærmssport og klubkultur.
Stor tak til alle jer, der gør en kæmpe indsats for at få arrangementer som disse til at løbe af staben. Det er vi
mange elever, som virkelige sætter pris på.
Sidder du som elev og overvejer at tage til Elevboogie, kan jeg kun sige: ”Gør det!”.
Af Sascha Kristensen ‐ Elev med nu 21 spring

Riggerloftet – INVITATION

Aktivitetskalender okt.‐dec. 2017

Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

20.‐22. okt.

UM i Tunnel

Flyspot, Polen

‐

Ali Shahrokhtash

23.‐25. okt.

Kvindetunnelcamp #1

Flyspot, Polen

Christina Zacho

Christina Zacho

27.‐29. okt.

Instruktøreksamen

Ådalens skole,
Frederikssund

IU@dfu.dk

Thomas
Thorndahl

2.‐8. nov.

World Cup ‐ Wingsuit

Nevada, US

‐

Tanya Barkhuus

11. nov.

Riggermøde

Følg DFU.DK

MU@dfu.dk

Martin Mikkelsen

18. nov.

Formands‐ og budgetmøde

DFU@DFU.DK

Nikolaj Larsen

25.‐26. nov.

Instruktør årsmøde

25.nov‐
2.dec.

World Cup ‐ Canopy Piloting

Dubai, UAE

‐

24. dec.

Juleaften

I hele DFU

‐

Santa C.

31.dec‐
1.jan

Nytårsaften

I hele DFU

‐

‐

2018

Året hvor vindposen hænger
slapt og solen skinner

Comwell,
Middelfart
Fredericia
kaserne

IU@dfu.dk

Thomas
Thorndahl
Christian
”Webber” Jensen

for yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook

Springpladser i Danmark

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

