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Lidt fra DFU’s kontor
Hvor er alle C-certifikaterne henne
På denne tid de foregående år havde kontoret allerede udstedt omkring 20 C-certifikater, men i år har DFU’s
kontor kun sendt 10 nye c-certifikater retur til nye aktive springere i DFU.
Vi skulle gerne holde fast i den gode udvikling, som vi har set de seneste år, hvor vi fast har ligget omkring 60-65
C-certifikater årligt.
Så en ”lille” stor opfordring til klubberne

Ny strategi = nye fokusområder og budgetproces
De seneste år har bestyrelsen og administrationen forsøgt, at arbejde med en fast proces og standard for
budgetinput og ideer for det kommende år, den proces ændres naturligt på baggrund af strategiaftalen.
Hvad betyder det for klubber og udvalg ?
Forhåbentlig ikke al for meget, men der vil komme ændringer og måder hvorpå, vi skal realisere strategien og det
potentiale der ligger i DFU, men naturligvis vil vi også holde fast i de aktiviteter og opgaver, som i forvejen
udvikler og gavner både springere, udvalg og klubber.
Så hold øje med hjemmesiden og klubberne bør prioritere at deltage i DFU’s klubudviklingsseminar 30.
september – 1. oktober – nærmere info publiceres senere.

HUSK – DFU’s administration holder
ferielukket uge 27, 28 og 29

Strategien er på plads..
Efter 9 måneders hårdt arbejde,
inspirerende dialoger og interne diskussioner i mellem
udvalg, klubber, bestyrelse, DIF og DFU’s administration, så afleverede
DFU 1. juni 2017 sin strategi for de næste 4 år til godkendelse hos DIF’s bestyrelse.
Et stort arbejde blev afsluttet med et robust stykke arbejde med 4 strategiske spor og en masse delmål og
handleplaner, som for alvor skal udvikle DFU frem imod 2021.
De strategiske spor og resultatmål er:
DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
1. Vi vil fastholde klubber og vækste i antallet af medlemmer til et mål på 3500 i alt
2. Vi vil udvikle mangfoldigheden i unionen til et mål på 110 aktive kvinder med faldskærmscertifikat
3. Vi vil styrke unionens og klubbernes tilfredshedsgrad af antallet og indsatsen af frivillige
DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
1. Vi vil fastholde antallet og udvikle og optimere de nuværende 17 aktive springpladser
2. Vi vil opnå bedre benyttelse af luftrummet i større og forankrede samarbejder
3. Øge antallet af gennemførte sportsspring med 20%
DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
1. Vi vil øge antal kernefrivillige instruktører og materielfolk med 10%
2. Vi vil udvikle uddannelsesmuligheder på sikkerhedsområdet og samtidig øge antallet af kvinder med
12%
3. Vi vil udvikle og optimere mere effektive arbejdsgange på uddannelses- og sikkerhedsområdet
DFU vil styrke den røde tråd fra udøver til talent og elite
1. Vi vil udvikle struktur for sportsfaglig ledelse
2. Vi vil skabe min. 1 kraftcenter og 1 elite og talent træningsmiljø for hver disciplin

Klik her for
yderligere
info på
DFU.DK

Nyt fra udviklingskonsulenten
Kære alle DFU medlemmer, springere, frivillige, bestyrelser mv.
Sommeren er i fuld sving, rigtig mange gode aktiviteter i indland og udland er allerede gennemført med både
fly og vejr udfordringer. Det bliver spændende at se, hvor mange spring som er blevet gennemført når året er
omme med disse tiltag og støtteordninger til storfly- og fællesstævner.
Disciplinerne er efterhånden ved at ligge hænderne på de resterende aktiviteter, som der er masser af endnu.
Se kalenderen for de kommende 3 måneder bagerst i bladet.

Klubberne har som altid fokus på både økonomisk omsætning og fastholdelse af medlemmer, hvilket kan
kræve sit ”mandskab” i en faldskærmsklub. Husk at gi’ jeres frivillige en hånd på skulderen, et anerkendende
og opmuntrende opslag på de sociale medier og sig TAK igen og igen. Det kan ikke siges for tit, når der gjort et
stykke frivilligt arbejde.

For mit vedkommende har foråret været en intens periode med
stort ansvar og arbejde i at få den kommende strategi for DFU
2018-2021 klar til indstilling Danmarks Idræts Forbund. Derfor tager
jeg en lille sommerpause fra den administrative del af DFU, fylder
god energi på lagret igen og styrker sanserne. Vi ses formentlig i
løbet af sommeren på en springplads et eller andet sted i Danmark.
Blue skies, Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU

Klubudviklingsseminar 2017
Kære klubber.
HUSK at sætte kryds i kalenderen 30 september – 1 oktober 2017, hvor der igen afholdes
klubudviklingsseminar.
Seminaret har igennem de seneste år vist sig i den grad at være det mest udviklende initiativ for samarbejder
på tværs af klubber, bedre fællesskaber, større forståelser for hinandens udfordringer og måder at drive
klubberne på.
Vidensdelingen på seminaret er guld værd og giver i den grad et kæmpe udbytte for deltagere, klubber og
union.
Jo bredere deltagelse, jo bedre seminar og udbytte. Det anbefales at deltage min. 2 personer fra hver klub, da
der er rigtig mange gode ideer og tanker, som skal fordøjes og helst gerne arbejdes med efterfølgende.
Dagsorden og program er endnu ikke fastlagt, men vi følger først og fremmest op på DFU strategien, og får en
dialog om, hvordan de kommende år bedst muligt kan støtte og gavne jer derude i klubberne. Derudover skal
samarbejder og fælles tiltag forsat styrkes og udvikles. Støj, støjreducerende tiltag og miljøgodkendelser vil
også blive en del af dette års seminar.
Input til yderligere emner er velkomne, send dem gerne til hee@dfu.dk
Invitation og tilmelding sendes til klubberne i medio-slut august.
Ses vi, det håber jeg,
God sommer,

Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU

Fællesskab i de højere luftlag

Nyt fra Sportsudvalget (SU)
Sæsonen er godt igang
og alle vores eliteatleter træner på livet løs for at blive
klar til at peake til vores Danske Mesterskaber,
der er planlagt til juli, august og september.
FDK dannede rammerne om DFU Open, og i dagene op til, Dansk Militær Idræts faldskærmsmesterskaber. Endnu
engang havde FDK lagt sig i selen og sørget for et godt setup til vores konkurrencedeltagere. Der er dog intet af
det, der kan lade sig gøre uden vores hjælpere, piloter og dommere.
Der skal lyde en stor tak til FDK for deres indsats og vi ser meget frem til de kommende konkurrencer hos hhv.
Skydive 2000, Varde Faldskærmsklub og Herning Faldskærmsklub.
Sidder du med en kommende konkurrencedeltager i maven, men er ikke helt klar endnu - så meld dig endelig
som hjælper eller dommerelev til en af vores konkurrencer - skriv til SU-formand@dfu.dk for at høre mere.
Som de fleste af Jer er klar over, har vi indsendt de 4 strategiske spor til DIF, udarbejdet med resultatmål,
procesmål, handleplaner og budgetter. Vi ser meget frem til at få svar fra DIF, så vi kan komme i gang med det
videre arbejde. Spor 4 drejer sig om Talent og elite og er derfor særligt knyttet til Sportsudvalgets arbejde. Vi har
lagt op til en analyse af vores processer og behovet for sportsfaglig ledelse. Det bliver et krævende arbejde, men
også spændende og noget vi tror på, vil gavne DFU fremadrettet.
Konkurrencer kan ikke afvikles uden dommere. Over de seneste år har vi desværre set det blive sværere og
sværere at rekruttere dommerelever til vores discipliner.
Vi har brug for at I tager fat i Jeres klubmedlemmer, Jeres kærester, venner og andre, der kunne have interesse i
at lære dommerfaget i vores fantastiske sport. Der er brug for mange forskellige.
Formationsspring og Freefly sidder indendørs og dømmer mens konkurrencen står på. Canopy piloting og
præcision er udendørs i det gode vejr og samarbejder for at sikre deltagerne den korrekte score. Wingsuit
performance analyserer resultater fra Flysight for at finde den bedste performer i Speed, Distance og
Time. Wingsuit Acrobatic kan sammenlignes med formationsspring og freefly, hvor dommerne ser på videoen og
scorer programmet.
Lad os endelig vide, hvis der er nogen derude, der kunne tænke sig at høre mere - som dommerelev, kan man
starte med at deltage i en enkelt konkurrence, for at se om det er noget for dig. Der er ikke noget krav om at du
SKAL deltage i alle efterfølgende konkurrencer eller lignende - men vi har desperat brug for nye elever i alle vores
discipliner, hvis vi skal forsætte med at afholde konkurrencer i Danmark. Vi kan benytte os af udenlandske
dommere, i det omfang det er muligt, men det øger omkostningerne, og i højsæsonen er der stort pres på alle
dommere i flere af vores nabolande. Det er derfor en unik mulighed for DIG, der sidder med en lille dommer i
maven, til at komme gratis ud til en masse konkurrencer i hele verden :)

Vi ser meget frem til at høre fra interesserede på su-formand@dfu.dk
Tilbage er der ,at ønske ALLE en rigtig god springsæson og vores eliteatleter held og lykke med træningen og de
kommende konkurrencer.
Pas godt på Jer selv og hinanden derude.
Blus Skies
Anne Mine Møller Petersen, Formand Sportsudvalget

Nyt fra disciplinerne
Canopy Piloting
Ny skærmflyvningskonkurrence for ALLE!
Canopy Piloting er for alle faldskærmsspringere – alle gør det,
hver eneste gang vi springer. Canopy Piloting er altså for springere på alle niveauer - lige fra elev til Swooper.
I år vil der være en ”ny” konkurrence ved Danmarksmesterskaberne i Canopy Piloting, som erstatter den tidligere
C-række; A-rækken og B-rækken fastholdes uforandret.
DM afholdes d. 1.-3. september 2017 ved Herning Faldskærmsklub.
Beslutningen om, at lave denne ”nye” konkurrence er for at vise, at Canopy Piloting netop er for alle, højne
niveau af skærmflyvning, højne antallet af deltagere ved DM, men også for at højne interessen for skærmflyvning
som disciplin.
Det betyder altså, at deltageren ikke behøver have stiftet bekendtskab med selve det ”at swoope”, da
konkurrencen ikke er en egentlig swoop-konkurrence, men derimod en skærmflyningskonkurrence for alle
niveauer. De discipliner konkurrencen indebærer er; at lande præcist, at lande og kite sin faldskærm, at foretage
strategiske beslutninger mht. flyvemønster og landingsretning i forhold til målets størrelse og udformning.
Konkurrencen er inddelt i 6 runder, den springer med FÆRREST point ved konkurrencens afslutning har vundet.
”Bullseye” udgør 3 ud af de 6 runder.
Indercirklen giver 0 point – jo længere springeren lander fra indercirklen jo flere point tildeles der. Lander man
udenfor de angivne cirkler tildeles springeren 8 point.
”Terningen” udgør 1 ud af 6 runder.
Et landingsområde opdelt i 5x5 felter. Springeren tildeles det antal point den angivne zone viser.
”Pyramiden” udgør 1 ud af de 6 runder.
Landszoner er angivet som en pyramide, og afhængig af hvilken del af pyramiden, der landes i tildeles det
angivne antal point.
”Canopy Kiting” udgør 1 ud af 6 runder.
Springeren lander før en start-linje, og skal herefter løbe igennem en bane,
mens skærmen kites (holdes flyvende). Første gang skærmen rammer
jorden tildeles det antal point zonen viser.
De uddybede regler er tilgængelige på DFU’s hjemmeside samt facebook siden for ”Danmarksmesterskaberne i
Canopy Piloting 2017”. Tilmelding foregår via et link på facebooksiden.
DM ligger i ugen efter Swoop Freestyle, der afholdes i København d. 25.-27. August, hvilket betyder, at der
formodentlig vil være mange dygtige skærmflyvere tilstede under fortræningen samt konkurrencen. Derfor vil
der med stor sandsynlighed være mulighed at få gode råd og hjælp inden/ under konkurrencen.
Sæt et stort kryds i kalenderen og smut ind og tilmeld jer.
Christian Webber, CP SU repræsentant

Bullseye

Terning

Pyramide

Canopy piloting

Nyt fra disciplinerne
Canopy Piloting
CP træningstur til Z-hills.
Canopy Piloting sæsonen blev skudt i gang i påsken, hvor ”CP Breddeprojektet” og ”CP Eliteprojektet” var på
træningscamp til Z-hills. Campen bød på fantastisk stabilt vejr hele ugen. Der var ingen vind om morgenen, ”mild”
tiltagende vind op af dagen og medvind på ponden. Det var ideelle træningsforhold, og der blev lavet rigtig
mange spring. De fleste af deltagerne lavede mellem 60 og 70 spring pr. mand.
Nich Batch var tilknyttet campen som coach for både Breddeprojektet og Eliteprojektet, og alle deltagere flyttede
sig markant. Efter hvert spring blev der set video samt lavet debriefing af Nick.
Springdagene startede med afgang fra hotellet kl. 7 om morgenen og derefter opvarmning og spring.
Morgenmaden på hotellet var en ny oplevelse, da det stod på enten cheese burger eller burritos med æg, der
kunne varmes i microbølgeovnen.
Som afslutning på gode springdage tog begge projekter ud at spise aftensmad sammen, og et par dage blev der
kørt gokart med interne konkurrencer.
For både Breddeprojektet og Eliteprojektet står resten af året på træning rundt omkring i danske klubber.
Derudover tager deltagere fra begge projekter til Sverige for deltagelse i Nordic Meet d. 8.-16. juli, Klatovy med
deltagelse i Pink Open d. 12.-20. august, DM i CP i Herning d. 1.-3. september og sidst på året er der deltagelse
ved World Cup i Dubai i november - december. Deltagerne træner forud for hver konkurrence, hvor der også vil
være tilknyttet coach.
DFU’s Elitespringer deltager også ved Swoop Freestyle i København til d. 25.-26. august.
CP udvalget

Nyt fra disciplinerne
Formationsspring
Formationsspring anno 2017: Et nyt 4-way
udviklingsprojekt er søsat.
I starten af 2017 blev der inviteret til alle DFU medlemmer om at ansøge om optagelse til DFUs nye projekt, FS
breddehold og FS talenthold.
Formålet med det nye projekt er at udbrede kendskabet til 4-way i Danmark, udvikle FS disciplinen og
introducere nye springere til et netværk hvor man lærer af hinanden og kan få hjælp af de der er mere erfarne.
Projektet stiler mod at øge konkurrencedeltagelsen i både A og B rækken, og er samtidigt et forsøg på at bygge
bro mellem bredden og eliten i FS disciplinen. Derudover indgår der en videoudviklingsdel for nyere eller mere
erfarne springere der ønsker at stifte bekendtskab med, eller dygtiggøre sig inden for FS-video disciplinen.
Al begyndelse er svær, men det lykkedes at få sat to gode breddehold til B rækken og få fanget et motiveret
talenthold, som var klar til at prøve kræfter med A rækken ved deltagelse i konkurrencerne DFU open og DM.
Breddeprojektet består i år af 2 hold sammensat på baggrund af hhv. individuelle samt samlede
holdansøgninger. Det henvender sig som udgangspunkt til springere der er nyere indenfor FS 4-way, og som
ønsker at udvikle sig indenfor disciplinen. Konkurrenceelementet indgår i projektet, og holdene deltager i Brækken til både DFU open samt DM. For nogle af springernes vedkommende for første gang!
Talentprojektet henvender sig til springere der allerede har flere års erfaring med deltagelse i B-rækken, og nu
vil tage hoppet videre op i A-rækken. Der stilles her lidt større krav til ansøgerne, blandt andet med en
deltagelse i A rækken og i form af større andel egenbetaling. I år består talentholdet af springere der har
sprunget på hold sammen siden 2015, med deltagelse i B rækken i både 2015 og 2016.
Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med årets FS landshold, Pangea.
FS landsholdet fungerer som mentor og coach for holdene, og videregiver på den måde tips, trick erfaringer og
guldkorn til de nyere springere.
DFU støtter holdene økonomisk, faciliterer coaching og afholdelse af skillcamps, samt lægger op til
netværksdannelse på tværs af klubber og landsdele.
FS projektet afvikles på årsbasis, dvs. som ansøger forpligter man sig til en sæson af gangen. Der åbnes op for
en ny ansøgningsrunde til næste års FS projekt i efterårs/vinterhalvåret 2017/18. Hold øje med DFU’s
hjemmeside og Facebookside, hvis du vil være med til næste år
Har du spørgsmål til projektet så tøv ikke med at kontakte FS AU Nathalie Kressner!

Fortsat god sæson!
FS AU.
Nathalie Kressner
På de følgende side præsenteres dette års bredde og talenthold.

FS Bredde- og talentprojekt 2017
Breddehold: Penta
Klik på billederne og læs
præsentationen af hvert
af holdene
Breddehold: Sky4ll

Talenthold: Skyriders

Nyt fra disciplinerne
Freefly
Freeflys talenthold 2017 ” team Expendables”
tog på en ræningstur til Empuriabrava under BurningSpring, efter
en flot præstation til årets DFU Open. FFU bringer derfor i dette nummer af Springeren en artiklen omkring deres
tur.
Freefly team Expendables træningstur 2017 :
”Maurici Park, værelse D34. Natten mellem søndagd. 14. Maj og
mandag d. 15. Maj kl. 03.34, ANKOMMET, endelig ankommet. Hele
30 timer for sent i forhold til først planlagt, men ANKOMMET, det er
det vigtigste. Direkte fra DFU open på Maribo med sølv om halsen og
en god fornemmelse for muligheder i bagagen. Den sene ankomst
gjorde at vi stod lidt sent op mandag, til gengæld til +20 grader, blå
himmel og 0 vind. Over på DZ, få tjekket grej, købt springbilletter, alt
sammen fungerer super optimalt, det er helt tydeligt at det er en
kommerciel DZ. Pilatus Porter, Twin Otter og Beech'en snurrede om
ørene på de forventningsfulde, og i forhold til alle omkring os (på
nær de mange tyskere), vinterblege dansker og vi begyndte at blive
en smule utålmodige.
Vores tur var bevidst planlagt til Empuriabrava, mens der var BurningSpring2017. Eventet er en twistet kopi af
Burning Man fra Nevadas Black Rock Dessert. En årligt tilbagevendende begivenhed med ART i højsædet,
krydret med en lille smule faldskærm, orkestreret af Babylon. De har så taget den ide med, lavet en event i
Empuria med faldskærm i højsædet, krydret med lidt (læs: MEGET) art. En ret fed kombi der gav en super-nice,
chill-out stemning om aftenen efter spring.
"Springliderligheden" havde nået sit klimaks, nu var det så tæt på det kunne være. Vi kom på lift, fik gået vores
hold-rutine, kom på Beech'en og var helt høje på endelig at være i gang.
Vi har ændret på holdets roller, så Brian nu er video mens Ricco og Mads performer. Første lift afslørede nogle
ting der følgeligt skulle arbejdes med. I det store hele fungerede rutinen, men det er som bekendt i detaljen at
skønheden ligger og dertil var der lidt vej. Vi arbejdede på at forfine vores level, orientering i forhold til sol og
video, hvilken rolle vi hver især havde i forhold til hinanden osv osv. Elementære ting, måske, men ikke desto
mindre noget vi havde nogle gode snakke omkring.

Nyt fra disciplinerne
Freefly- fortsat
Løsningen blev at vi måtte rette småting hen af vejen, intentionen fra alle på
holdet var (og er!) jo at performe så godt som muligt til DM og ihvertfald bedre
end DFU-Open. Vores exit har vi arbejdet rigtig meget med og er nået til at det
blev stabilt. Det skal dog nok lige finpudses og genopfriskes lidt op mod DM.
BurningSpring2017 var ikke til at komme uden om. Så typisk tog vi 2-3
holdspring
om morgenen, for derefter at melde os under fanerne hos organizerne. Vi
nævner i flæng, Babylon Freefly med Stéphane Fardel, Will Penny, Aldo Comas,
Martin Soloviej, Juanma Pelon, Pete Allum, Cathy Bouette, Domi Kiger, vores
egen Nils Predstrup og Olav Zipser, der alene, omregnet, har været i fritfald hvad
der svarer til ca. 2 gange rundt om jorden, på ca. 347 timer, svarende til godt 14
døgn. Alle de ovennævnte kunne vi blot gå til og lægge vores "jump-card" i deres
konvolut i manifest, så var vi med på næste lift sammen med dem og det de nu en gang sprang.
De enkelte coaches varierede imellem alle former for flyvning lige fra mave (primært Pete af soleklare årsager)
over statisk Head Up, statisk Head Down, Carving og Angle Flying, Tube-jumps og alle tænkelige mix deraf. Alt
blev organiseret og briefet inden springet og i de fleste tilfælde efterfølgende de-briefet på skærm. En lærerig
proces for alle, ikke blot os tre hver især, men for alle vi talte med fra Tyskland, England, Brasilien, Cypern osv
osv. Alt var nede på jorden, bortset fra når solen gik ned og der kom øl i glassene og ild i tobakken. Men, da var
de tre snusfornuftige danskere som oftest gået hjem i seng.
Sådan forløb tiden frem til lørdag hvor BurningSpring2017 blev sluttet af med en superfin fest med Color-party,
afbrænding af den 15 meter høje træmand, Video-of-the-week, unga-bunga-fest, mere ild og fest.
Søndag, mandag og tirsdag indtil afgang, sprang vi udelukkende holdspring, hvor vores rutine som sagt kom godt
på plads, i alt 15 spring fik vi på de 2,5 dag hvor vi også havde fornøjelsen af at se Hayabusa, det Belgiske
landshold træne. 12 spring hver morgen de tre dage mellem 10 og ca. 13! For os blev det til i alt 45 spring, heraf
25-ish holdspring og resten alt muligt andet lærerigt.
Alt i alt en enormt lærerig tur, både på individuelt plan, men i særdeleshed som hold.
Team Expendables vil gerne takke FFU og DFU for støtten til holdet og håber at endnu flere vil etablere hold så vi
kan få større konkurrencer. Det er enormt udviklende og sjovt at være en del af, Rookie som Rockstar...
Blue skies,
Team Expendables
Ricco Staal
Mads Riber
Brian Madsen

Nyt fra disciplinerne
Præcision forår 2017
Præcisions disciplinen er kommet rigtig flot fra start i sæson 2017.
Vores første samling var til Idrætslejr l i Års i weekenden 31./03. - 02./04. hvor også vores lands træner Jiri Blaska
var tilstede. Samlingen var en stor succes da både nye og flere ”gamle” springere kom og fik spring, bl.a fik
Christian Ring, Dan Rafn - efter 20 års pause og Rene Hansen - efter 14 års pause igen luft under præc. skærmen.
Stemningen var super hyggelig, springene gode og resultatet var for Rene at
han drog hjem med den ene DFU præc. sæt og et forsæt om at deltage for
fuld styrke igen.
Udsnit af deltagere i idrætslejren i Års - Bagerst fra venstre- Karsten, Ermin,
Mike, Pernille, Torben, Rene, Christian og Klavs - Forrest - Jiri, Ole, John M.,
Erik og Martin. B.
Den anden samling var den store forårstræning i perioden 18./04. - 30./04.,
som i år var henlagt til Belluno Italien, hvor vi trænede bl.a. sammen med Hollænderne, Italienerne, Polakkerne og
Østrigerne. Jiri Blaska var igen tilknyttet som træner for den samlede gruppe på i alt 13 DK præcere.
Præcerne i Belluno - Bagerst - Martin B.,Torben, Morten, John M., Pernille, Erik,
Michael, Ole, John John,
Forrest - Jiri, Rene, Mike, Martin M. og Karsten.

Selvom det enkelte nætter var ”lidt” køligt for os i teltene, så var det en helt igennem super træning med mange
lærerige træningsspring og kanon hyggeligt samvær unge som gamle imellem.
Som afslutning på træningsperioden deltog vi i Dolomiti Cup som igen blev afviklet fra den super hurtige helikopter
- Turn around tid jord- 1000m - jord 3.45minut….. Pernille viste storform og vandt Dame rækken med i alt 19cm
over 8 runder. Danmark l endte på en 4. plads blot 5 cm sammenlagt fra 3. pladsen … og Danmark ll på 10. pladsen
Vores sidste forårstræning gik som i de seneste mange år til vores venskabs klub i
Banja Luka Bosnien i perioden 25./05. - 04./06 .
Vi blev som altid blev mødt med en overstrømmende imødekommenhed og venlighed,
hvilket ikke mindst må tilskrives Ermin’s tilknytning til klubben og folkene bag.
Vejret var igen med os - høj sol og en svær stille vind, som hele tiden gav os lærerige
udfordringer på en måde, som vi slet ikke kan finde i DK men som vi ofte møder til
konkurrencerne sydpå.

Morten i den hurtige
helikopter - fedt fedt!

Nyt fra disciplinerne
Præcision forår 2017
Klubben havde skaffet en Pilatus fra det Slovenske luftvåben til træningen, hvor
piloterne var helt med på at flyve selvom vi ikke altid kunne fylde maskinen helt - ofte var vi kun 7 - 8 springere i
Pilatusen og en enkelt gang havde vi en ØL Cup som skulle afgøres og da fløj vi kun 5 mand op…. fedt fedt…
Klubben havde endvidere skaffet en MI8 helikopter til et Bosnisk ”Big Way” rekord, hvor John John også deltog
med stor succes og anerkendelse. Imellem de høje rekord forsøg fløj MI 8’eren også præc. lift uden beregning….. ;)
Det er klubbens intention at skabe de samme rammer og fly til træning i 2018 - så alle præc. interesserede bør
skrive uge 22 ind i kalenderen.

På vej til præc. spring fra MI8

Præc. Holdet i Banja Luka - fra venstre - Jiri, Ermin, Erik,
Ole, John john, Pernille, Karsten, John M., Mike og Rene.

Som altid var der også i år en hyggeaften med grillet lam og fri fadøl - super hyggeligt hvor der udveksles
anekdoter og knyttes venskaber mellem alle uanset alder.
Som afslutning på træningslejren deltog vi i 5th Memorial Cup Pet Zvijezda
hvor Pernille igen viste storform og vandt samlet individuel samt naturligvis
dame rækken. Danmark l smuttede med 2. Pladsen i hold.
Allerede den 21. juni er præc. tur bussen igen klar til afgang med kurs mod
WPC Bled som er en af World Cup turens store konkurrencer –
Pt er der 47 hold tilmeldt hvilket er 235 springere - Præc. er en stor disciplin i syd Europa
Sluttelig vil jeg minde alle præc. interesserede om vort disciplin DM som afholdes i Varde fra den 18. - 20. august.
Pinky - alias Erik Hougaard Sørensen, SU disciplin rep.

Nyt fra disciplinerne

Nyt fra Materiel Udvalget (MU)
Siden sidst
Så er vi efterhånden ved at være godt inde i 2017. Sæsonen er kommet godt i gang og vi ser heldigvis en masse
aktivitet.
Desværre har vi også set aktiviteter hvor der har være mindre end hensigtsmæssig udfald. Tænker her på en
ulykke med tilskadekomst.
Først vil jeg rose den pågældende klub for at have gjort hvad de kunne for at hjælpe med at sikre grejet så vi
kunne undersøge om der var materielmæssige årsager der lå til grund. Desværre er der stadig en ubeskrevet
snitflade mellem os som union, vores havarigruppe og Politiet. Det har igen resulteret i at Politiet har konfiskeret
klubbens elevgrej for undersøgelse.
Vi i MU har været i løbende dialog med Politiet. Det er deres ret at konfiskere grej hvis de på stedet vurderer det
kan hjælpe. Deres problem er at vores havarigruppe ikke som sådan er anerkendt som en
undersøgelsesmyndighed. Det arbejder vi dog på at få anerkendt.
Derfor kommer her en opfordring. Politiet MÅ GERNE tage grejet med. Men bed dem ringe til et
havarigruppemedlem. Og forklar at det er vore uafhængige myndighed. HVIS de alligevel kører med det, skal i
forlange at få en kvittering samt en reference så i kan følge op.
Der er blevet uddannet en del SP (seniorpakkere) i år. Der skal lyder hjertelig velkommen til Martin Grann
Kristensen, Dennis Hasselstrøm Pedersen, Rune Klitgaard, Christian Gade Nissen, Rune Ager Brund, NielsChristian Katballe, Troels Jessen, Jacob Christensen, Stefan Vestergaard Olsen, Kim Ekelund Schultz, Louise StaalThomsen, Morten Leth Leth, Niels Høegmark, Kenneth Dalby og Mads Pedersen.
Kommende kvartal
Vi nærmer os sommerferie tiden, sommerlejre og en masse konkurrencer. Der kommer til at ske en masse, så
pas på jer selv. Det er efterhånden noget tid siden årskontrol, så husk at holde øje med jeres grej.
De af jer der skal til udlandet skal desuden være opmærksomme på at nogle lande har 180 dage/6 måneders
pakkefrist. Det kan godt være oppe over.
Med ønsker om en god sommer
Martin Søeby Mikkelsen, Formand for materieludvalget.

KLUBNYT
Indbydelse til ØFK SOMMERLEJR UGE 27!
Østjyllands faldskærmsklub byder dig velkommen til endnu en fuldstændig fantastisk sommerlejr i UGE 27 fra
den 3.7--8.7.
Vi starter med spring og undervisning af nye elever mandag den 3.07.16 kl 12.00, men du kan allerede slå
teltet eller campingvognen op søndag aften.
Hele ugen vil der være en C-172 og der vil være mulighed for elevuddannelse, FS-udtjek, FF-udtjek og
videoudtjek.
Tilkendegiv i tilmeldingen hvad du ønsker og har brug for - så sammensætter vi et program og finder
instruktører.
Elever fra andre klubber er meget velkomne og du kan fortsætte din uddannelse hvad end du er på staticline,
går manuel eller er uden hopmester. Det er en fordel hvis du kan medbringe eget elevgrej.
Onsdag aften tager vi ud og spiser stegt flæsk ad libitum i nærområdet, og lørdag holder vi grisefest med
helstegt pattegris.
Torsdag aften er der klubmøde for alle interesserede hvor vi arbejder videre med udviklingsarbejdet i klubben.
(alle er velkomne!)
Der opkræves en campingafgift, en stævneafgift og betaling for forplejning foregår på stævnedagen. Betaling
foregår via mobilepay.
Vi glæder os til en uge med masser af spring, udvikling, hygge og socialt samvær!
Priser:
Liftpriser - Gældende liftpriser. Se hjemmesiden www.øfk.dk
Stævnegebyr. 50 kr. pr. dag.
Campingafgift pr. dag 20. kr.
Morgen: 25 kr.
Middag: 35 kr.
Aften: 75 kr.
Aftensmad lørdag: 135 kr. Helstegt pattegris m. diverse salater/brød
Mad skal bestilles senest dagen før. Al betaling foregår på stævnet.

Tilmeld dig i denne formular ØFK Sommerlejr
Senest mandag den 26. juni.

KLUBNYT fortsat

Klik her og tilmeld dig

KLUBNYT fortsat
En lille fortælling fra en gammel springer:
Jeg stoppede min aktive faldskærms karriere i 2003, efter at have sprunget omkring 2900 spring.
I 2013 var der præcision Danmarksmesterskaber i Års og jeg valgt at køre derned for at mærke efter om jeg var
helt ”done” med sporten. Jeg havde de sidste par år kunne mærke at lysten var et eller andet sted i kroppen,
men ikke 100 %.
Jeg brugte en hel dag i Års, dog uden at springe, men hold da op en fantastisk oplevelse at møde gamle
faldskærms venner og fortælle lidt gode historier. Efter 2013 gik der ikke uger imellem jeg tænkte på sporten,
fulgte lidt med fra sidelinjen og kunne mærke jeg skulle prøve igen, om ikke andet for at mærke efter hvad
savnet handlede om.
Efter 14 års pause startede jeg op igen ved en præcision landsholds samling i Aars den 29-30. april. 2017, hvor
jeg fik 9 spring. Det gik over alt forventning, selvom jeg var meget spændt på udfaldet, så kunne jeg både ligge
stabilt og ramme pladsen.

Hvorfor stoppede jeg og lige så interessant hvorfor starte op igen
efter så mange år?
2 interessante spørgsmål, som jeg kort lige svarer på: Jeg stoppede
pga. karriere skift og familie forøgelse.
Som ovenfor skrevet ville jeg prøve sporten igen for lige at mærke
helt efter om det var slut, børnene er blevet lidt større og mit
arbejdsliv er stabilt, derudover har jeg en fantastisk forstående
bedre halvdel.
Det er et par gode spørgsmål, men tænker kombinationen af
mange ting gjorde at valget om at stoppe var rigtigt på det
tidspunkt.

KLUBNYT forsat
Efter weekenden i Års er det gået stærkt:
Har lige været i Banja Luka som ligger i Bosnien, hvor jeg fik lov at springe med
militær landsholdet og den civile brutto trup, og hvilken oplevelse det var.
Vi boede på dropzonen og havde luksus forhold mht. soverum, bad/toilet forhold samt forplejning.
Vi stod op omkring kl 7, nogle løb en tur mens andre hyggede med kaffe, ved 8 tiden sad de
fleste af os på terrassen med udsyn over dropzone og nød vores morgen kaffe i ca. 20-25 grader.
Sharp kl 09 startede Pilatusen op, hvorefter vi sprang 6-8 spring dagligt.
Spændende landingsområde dernede med masser af termik pga. varmen(ca30-35 grader) og vind fra skiftende
retninger inden for få minutter, lidt spændende og svært når man nu lige er startet igen.
Men som de garvede præcision springere sagde, jo sværere det er her jo nemmere bliver det når du kommer
hjem.
Vi fik i alt 55 præcision træningsspring, 2 fra MI8, ellers Pilatus fra Slovenien.
I den afsluttende weekend deltog vi i en mindecup som gik over 8 runder. Det endte med at Denmark 1 med
følgende springer(Karsten Hansen, John Mathisen, Erik Sørensen, Pernille Lykke
og undertegnet) sluttede på en 2 plads i holdkonkurrencen. Pernille Lykke blev
samlet vinder af konkurrencen.
Til sidst vil jeg gerne anbefale stedet til andre springere, da venligheden og gæstfriheden i dette område er i
topklasse.
Tak til de andre springere for at lukke mig ind i sporten igen og speciel tak til Ermin for uden ham havde vi haft
lidt problemer med specielt sproget.
Jeg er klar til flere udfordringer i sporten og når dette læses har jeg formodentlig rundet 3000 spring.

Skrevet af René Sølbeck Hansen

KLUBNYT forsat
ÅFC på udflugt
I løbet af efteråret 2016 begyndte der i de mørke kroge af klubhuset
så småt at komme snak om en mulig klubtur til foråret.
Snart var der flere der meldte deres opbakning, og inden længe var turen en realitet, godt hjulpet på vej af
tanken om en lang og
kold vinter i Danmark.
Midt i marts rejste 12 oplagte springere sydpå mod Algarve, der er den sydligste del af Portugal. Her ligger
Skydive Algarve, der
kan byde på op til flere Dornier G92, SkyCafe, havudsigt og god stemning.
På springpladsen blev vi efter en lang rejsedag mødt af nogle venlige og yderst kompetente og grundige
medarbejdere. Vores grej kom gennem det helt store tjek, og der blev kigget grundigt på vores logbøger.
Herefter fulgte en plads-briefing, samt en særdeles velovervejet
sikkerheds-briefing til de knap så erfarne springere. Efter de indledende øvelser var overstået, var alt klar til at
springe for livet løs. Med to Dornier G92 der er i 4300 m på 13 minutter, bliver der hurtigt afviklet mange
spring.

Der blev mest af alt sprunget og udviklet færdigheder inden for formationsspring og freefly. I løbet af turen
blev også paraglidere luftet langs Algarves kyster. På springpladsen var der generelt meget stor fokus på
sikkerhed. Sammen med en drilsk vind fra de nærliggende bjærge betød det desværre, at der ofte var en
jump-limit på 100 eller 200 spring. Som en følge af det dårlige vejr besluttede vi at lave nogle dagsture til
Skydive Spain, der ligger omkring to en halv times kørsel fra Algarve. Også her blev vi mødt med samme
venlighed og professionalisme som i Algarve

KLUBNYT forsat
10 minutters kørsel fra Skydive Algarve, i den turistvenlige by Portimão, var vi indkvarteret i en kæmpe bolig
med ni værelser, endnu flere badeværelser, pool samt et utal af altaner. Med kort til spisesteder var vi
garanteret en fantastisk tur, uanset hvordan vejret udviklede sig.

Portimão byder på en åben atmosfære og
venlige mennesker. Dette mærkede vi tydeligt
da vi efter en dag på springpladsen kørte på allbeef restaurant, nogle endda stadig i
springdragt (ingen nævnt, ingen glemt), og
straks blev mødt med velkomstdrinks i en
lounge med havudsigt. Eller når vi tidligt om
morgenen ankom til springpladsen og de
ansatte hilste hjerteligt på os.
I slutningen af nogle lange dage med mange
spring og pakninger, blev der slappet af med
masser af kolde øl og fantastisk stemning i
vores lejebolig. Der blev hygget, fortalt
røverhistorier og delt video og erfaringer.
Turen har uden tvivl hjulpet os alle med at få rusten banket af efter en lang og kold vinter. Derudover så vi
tydelig udvikling i individuelle færdigheder hen over turens forløb, og i høj grad også udvikling af klubben og
dennes fællesskab.
Vi venter spændt på at komme afsted igen!
De bedste klubhilsner fra ÅFC

DFU Open 2017 hos FDK
DFU OPEN 9. maj til 14. maj
Faldskærmsklubben.dk var igen vært for en stor dansk konkurrence, da
DFU Open 2017 blev afholdt på Lolland-Falster Airport.
DFU OPEN startede fredag med åbningsceremoni, først med en flot opvisning
af THE TIGERS PARACHUTE DISPLAY TEAM. Inkl. the store dannebrogsflag.
Derefter en meget flot åbningstale ved Heino Knudsen, Formand
Foto: Leon Nance
for Fritids- og Kulturudvalget, Lolland Kommune, desværre stoppede vinden
os resten af fredagen, men lørdag kunne vi starte konkurrencen og der blev sprunget på livet løs, Præcisionen nået
langt, Freefly konkurrencen blev færdig om lørdag og FS gennemførte 8 runder. Som altid grill lørdag aften i det
store telt, og vi var klar til at få sprunget de sidste runder om søndagen, her var vejret ikke helt med de første par
timer, men vi kom i gang op af formiddagen, og alle runder i præs og FS blev afsluttede. Og der kunne overrækkes
præmier med hjælp fra Lise Damsgaard, medlem af Flyvepladsudvaglet og Lollands Byråd.
På FDKs nye præmieskamler i jern.

Foto: Mads Olsen
Foto: Tim Brostrøm

Foto: Tim Brostrøm

Det sker hos FDK i 2017
Skyvan Boogie version 30. 21 til 24. September Lolland-Falster Airport.
Faldskærmsklubben.dk invitere til det 30. Skyvan Boogie, hvor vi allerede nu vil love jer igen et forrygende
Boogie, der vil blive arrangeret et rekordforsøg i storformation for kvinder. Og Freefly vil arrangere et Head Down
rekordforsøg og storformation ved Peter Faaborg, som vil tages sig af den mandlige del af springerne. Vi håber
også at se rigtig mange wingsuit springere. Derudover er der også plads til alle som bare har lyst til at springe fra
the Pink Lady . Vi lover nok fuel, og fair manifestering, så alle får mulighed for at komme på lift. Og mon ikke der
også bliver en grillfest lørdag aften. .
Tilmeldingen åbner op primo august.

Fødselsdags Boogie 6. Og 7. Oktober på Lolland-Falster Airport.
Der vil i år blive afholdt et ekstra Boogie med Skyvan, i forbindelse med en fødselsdagsopvisning over Brøndby
lørdag eftermiddag., hvis vejret vil samarbejde med os.
Alle er velkommen til at komme ned og springe.
Tilmeldingen åbner op primo august.
2018
Til alles orientering, så har Faldskærmsklubben har allerede nu ansøgt om at afholde DM 2018 i uge 27.

Foto: Tim Brostrøm

Hvad virkede den dag vi fik en
‘hangaround’ i HLF?
Som de fleste sikkert har hørt
havde vi i HLF den 3. Maj en mand hængende under flyveren
- de tekniske detaljer er ikke mit ærinde her - de er vel undersøgt og
forklaret andetsteds. Min grund til som formand for HLF at skrive et indlæg i springeren er at vidensdele det
som virkede, og hvad ‘opfandt vi undervejs’ som var virksomt.
Det skal understreges, at vi som springere på jorden oplevede hele hændelsen roligt under
omstændighederne. Vi vidste alle hvad vi skulle gøre og det gav en følelse af kontrol og overskud i det som
ellers kunne virke en kende svært at kapere.
Beredskabsplan
Har jeg valgt at beskrive først - fordi det er grundlaget for vores virke og i det her tilfælde en del af
baggrunden for at tingene fik et godt udfald. Det er som bekendt en del af vores daglige træning og en fast del
af det at være springer at være bekendt med beredskabsplanerne - at vi har én rolle når det er springdag og
‘skæg og ballade’ men når vi har særlige hændelser, har vi alle roller som hurtigt træder i kraft, det oplevede vi
i dette tilfælde fungerede optimalt.
Det kan ikke siges tydeligt nok; under de givne omstændigheder kunne jeg som formand og medlem af HLF
ikke have ønsket mig noget andet. Jeg er stolt over at alle gjorde deres bedste på en seriøs måde og fulgte de
bestemmelser og retningslinjer vi har. Det var en god følelse at opleve at ‘tingene virker’ - det ved man jo
strengt taget ikke før det er prøvet i en situation svarende til denne. Vi havde på dagen et godt samarbejde
med en 1’er instruktør i første række - han havde kontakt til pilot og blev frigjort fra alle andre opgaver - på
egen opfordring da han var helt tryg ved det som foregik i anden og tredje række. Det gav plads til de rigtige
beslutninger på det rigtige tidspunkt. I anden række havde vi en 2’er som havde overblik og fik alt omkring
brand og politi til at fungere optimalt - desuden var han en vigtig funktion mellem 1’eren og tredje række. I
tredje række havde vi erfarne springere som sørgede for de elever der havde fået deres første spring kom ind i
klubhuset, der blev sørget for mange praktiske forhold - som at få udrykningskøretøjer ind på pladsen, fundet
papirer på springeren under flyet, snakke med de som var kede af det, fundet tæpper, lavet kaffe mm. Alt
sammen i god ro og orden.
Kendetegnet var, at alle brugte de evner de havde i situationen - man gjorde det man kunne og var god til hverken mere eller mindre. De som havde svært ved at sidde stille fik roligt uddelegeret opgaver så de holdt
sig mest muligt i ro. Som formand havde jeg ro til at finde ud af hvordan vi fik fat i forsikringen mhp
psykologhjælp uanset udfaldet af episoden ligesom jeg fik kontaktet DFU’s formand så han var orienteret. Efter
flyet var landet fik alle en debriefing ude ved flyet - med mulighed for spørgsmål hvorefter vi gik i klubhuset
hvor stævnet blev lukket officielt og alle fik lov at køre når de havde vekslet et par ord med en af de
ansvarshavende c-springere som vurderede de kunne køre samt noteret navn og telefonnummer på et stykke
papir - de blev oplyst at de ville blive ringet op næste dag.
Efterfølgende har jeg fået at vide at kun en af de ikke direkte implicerede har sagt ja til psykologhjælp (ud af ca
15 personer). Det var en som ikke selv var springer men var med som tilfældig tilskuer. Som psykolog er jeg
overbevist om at beredskabet gør den psykiske påvirkning betydelig mindre - følelsen af ro,
kontrol og en opgave har en stor betydning i en situation som denne. Forskning viser desuden
at følelsen af kontrol og ro øger sandsynligheden for at der ikke kommer efterreaktioner.

Hvad virkede den dag vi fik en
‘hangaround’ i HLF?
Pressen
Pressen kommer ind som overskrift nummer to - ikke fordi de i min optik er vigtige i denne sag overhovedet,
men fordi de formår at spille en stor rolle i sådan en situation. Første opkald kom fra Metro Express inden flyet
var landet og selv i dag 19. maj på konference i Dublin har jeg haft opkald fra Norge hvor en journalist fra
Reader Digest ville spørge om de måtte tale med springeren og skrive historien.
Så de tager tid, og jeg tror det kan svare sig at være
proaktiv og have et mål med kontakten - for det synes umuligt
at undgå den! Interessen fra pressen var overvældende - mildt sagt –
torsdag d. 4. Maj kunne jeg dårligt ringe ud fra min egen telefon hvilket var utrolig belastende da jeg havde en
del jeg skulle forholde mig til ift. forsikring mm. Med den viden jeg har i dag vil jeg anbefale at man fra starten
beder om at de skriver en mail med en bestem - let genkendelig - overskrift. Det er nemlig sådan at de godt
kan ringe flere gange på en dag selv om man siger man ikke har noget til dem!
Jeg valgte at behandle dem pænt og tage mig god tid til at forklare at springeren ønskede ro men vi gerne
udtalte os om beredskabsplaner og gennemførelse af dette.
De første mange viste ikke interesse, men takket være adskillige opkald fik jeg mulighed for at eksperimentere
med hvordan jeg kunne formulere mig bedst muligt. Og…. på et tidspunkt var der nogen som kunne se det
som en god fortælling også (måske i mangel af bedre men det tager jeg gerne på min kappe!). Det hjælper at
have tid til at lade dem sludre - men tid er en knap ressource i en situation som vi var i og efter et par dage er
man rent ud sagt ved at have fået nok!
Springeren var indlagt på hospitalet i de første dage. Jeg havde kontakt med ham fra om aftenen, og vi aftalte,
at alt skulle gå gennem mig. Jeg ville ikke beslutte, hvad han skulle udtale sig til, men anbefalede, at han ikke
udtalte sig de første 2 - 3 døgn (hvilket jeg altid gør i mit krisepsykologiske opgaver da man forventeligt ikke ‘er
helt sig selv’). Han fulgte min anbefaling, og vi aftalte, at jeg samlede mails, hvis han fik lyst til at udtale sig,
ligesom han blev orienteret om alle udtalelser fra DFU - således han og familien kunne høre det fra os først.
Han var enig i alt, hvad der blev udtalt og udtrykte tilfredshed med at kunne vise alle videre til DFU. Han
oplevede, at hans kone blev kontaktet, der holdt pressebiler på hans gårdsplads endnu inden han var
udskrevet fra hospitalet, og han kunne se en meget øget trafik på LinkedIn fra journalister - på trods af at hans
navn aldrig blev nævnt til pressen. Lad dette være en opfordring til at have styr på, hvad der er offentlig på de
sociale medier :-)
Jeg var personligt glad for at få lov til at komme i GoWeekend Danmark sammen med piloten Leif. Her var de måske meget selvfølgelig - stadig var mere interesseret i sensationshistorien men jeg fik lov at få fortalt det
som var vigtigt for mig - også takket være lidt civil ulydighed overfor journalisten, men kan man godt gøre i en
situation hvor de ikke forstår det tekniske til fulde. Det var en stor hjælp for mig at have arbejdet med
rådgivning omkring kommunikation til pressen og tidligere at have udtalt mig fagligt, og jeg havde gode
mennesker at vende mine udtalelser med inden de kom frem. Man kommer langt med at udbede sig tid til at
tænke og vende sine tanker med et par stykker.
Forsættes på næste side 

Hvad virkede den dag vi fik en
‘hangaround’ i HLF?
Samarbejde med bestyrelsen, udvalg og konsulenter.
Det var rart i situationen at der var en kendt kommunikationsplan - herunder at det er DFU’s formand der
udtaler sig. Jeg orienterede ham - også endnu inden flyet var landet, da pressen jo tidligt viste interesse. Det var
vigtigt, at han vidste det fra mig. Det er godt at man kan tilgå alle telefonnumre på nettet når man står i
situationen - det var også en god opgave for nogle af de ‘rastløse sjæle’ under hele forløbet at finde disse ting.
Jeg oplevede en god kommunikation med bestyrelsen - der var en relevant og effektiv uddelegering af opgaver.
Pressen ønskede at komme tæt på begivenhederne - hvorfor det var os der havde været på pladsen der var
interessant - det var i den situation rart at få sparring på udtalelser med både bestyrelse og konsulenter. Vi
forsøgte af flere omgang at få andre ind omkring pressen - herunder naturligt de forskellige udvalg i DFU, men
det havde ikke deres interesse.
Der skal lyde en stor tak til hele bestyrelsen, udvalg og konsulenterne, som stod klar med hjælp omkring alt fra
rådgivning til kontakt til forsikring. Det var en stor hjælp at kunne uddelegere undervejs.
Forsikring
Og når vi så er ved forskning - så var der et par forhold som skal trimmes. Det viste sig, at personer på den
telefonliste vi havde samlet om aftenen blev ringet op af en sekretær - ikke en psykolog som vi troede. I min
optik er det vigtigt at man får lov til ar vurdere behovet sammen med en fagperson og under private forhold.
Det synes ikke til fulde tilgodeset via en sekretær hvor man skal sige der er et behov inden man kommer til en
psykolog. Dertil kommer at der ikke var den opfølgning jeg kunne ønske mig - det var min personlige oplevelse,
at der ikke var 100% hånd under de som havde været tæt på begivenhederne - forstået således at udtalelser fra
dem til psykologer de første par døgn ikke blev vurderet ind i et krisepsykologisk reaktionsmønster.
Det betød, at jeg som formand fik opkald fra hele landet fra andre formænd og springere om nogle som ikke var
helt ok - og de første fire dage måtte have kontakt til forsikringen hver dag og bede om opfølgning på enkelte
personer.Det var fantastisk, at der blev ringet fra andre springere - tak for det.
De andre forhold er mindre tilretninger, som jeg sammen med DFU formand og forsikringen er i gang med at
sikre det fornødne overlap en anden gang - det kan jo betyde en tilpasning af vores beredskab såvel som andre
betingelser i forsikringen.

Hvad virkede den dag vi fik en
‘hangaround’ i HLF?
Kontakt til andre formænd / springere
Under hele forløbet oplevede jeg en enorm omsorg fra alle omkring os. På intet tidspunkt fornemmede jeg, at
nogen var unødigt nysgerrig. Det var en stor hjælp under pres at have en fortsat tillid til alle når man bliver
‘bombarderet’ at pressen og forsikringer ikke var alt man havde drømt om. Det var dejligt at kunne skrive de
officielle udmeldinger på vores lukkede formands-gruppe på Facebook og vide at relevante oplysninger kom
ud på en god og nøgtern måde til alle klubber.
I vores egen klub havde vi et nyt medlem som var en stor hjælp ift at overvåge medier og hvad der blev
skrevet om os således vi var klar til at klage hvis der kom noget helt forkert op. Der var også god støtte fra
springere som sørgede for at besøge og holde fast i kontakten til de som havde været meget på. Personligt fik
jeg hjælp i form af en chauffør der kunne køre mig til GoMorgen Danmark. Efter 2 ½ døgn med minimal søvn
/ søvnkvalitet var det ikke forsvarligt af mig at stå op kl 3 om natten og køre 4 timer hver vej til København. Så
stor tak til alle der støttede op om hele forløbet - det viser at vi i faldskærmssporten har et sammenhold der
også holder i modgang - det er jeg personligt stolt af at være en del af.
Epilog
Efter et par dage var tingene ved at være hverdag igen - i hvert fald for os i klubben. Pressen var - og er stadig fremme i skoene. Allerede om lørdagen havde vi planlagt at lave reklame for klubben på Jyske
Dragonregiment - det blev professionelt gennemført med et stort antal medlemmer. De spørgsmål der var ift
hændelsen var der i forvejen snakket om hvad der skulle svares på og det blev vendt til en god snak. Om
aftenen var der grill i klubben - også som planlagt. Dog blev den lidt anderledes ift vi valgte at lave en ekstra
debriefing ligesom vores klubkammerat kom direkte fra sygehuset og sagde hej. Det gav et godt efterforløb at
alle fik snakket sammen under rolige forhold. Der blev selvfølgelig åbnet en flaske champagne og lavet sjov på
vanlig maner med “HLF - det tager kun 5 minutter, men vi vil så gerne du bliver hængende lidt længere” og
andet i samme genre.
Jeg vil gerne understrege at den sociale støtte har en stor betydning for at undgå negative langtidseffekter af
alvorlige begivenheder. Det at alle stillede op lørdag og ikke trak sig kan også være en af grundene til at vi er
kommet godt videre alle sammen. Selvfølgelig vil man krisepsykologisk gerne se de næste par måneder an
ifht de som har været i første række, men håndtering på dage og efterfølgende håndtering og social støtte i
netværket er uvurderligt uanset.
Så endnu engang tak til alle der hjalp med at få et godt forløb på trods. Godt arbejde!
Springeren takker alle for indsatsen. Ved gennemlæsning forud for publicering af dette skriv har springeren
selv bemærker han - med vanlig jysk humor - Skal man slutte af med at ’springeren har det godt’? For ’ind til
benet’ så er det vel resultatet af alle anstrengelserne.
Blue skies, Dorte Vilsgaard, formand Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklub

Aktivitetskalender
juni-september 2017
Dato

Hvad

3-8 juli

ØFK sommerlejr

4-5 juli

Fortræning DM

6-9 juli

DM formationsspring og freefly

5-6 august

Vikingmesterskab Præcision

7-12
august

EM formationsspring og freefly

10-13
august

DFU Elevuge Vest

18-20
august

DM præcision

18-20
august

FS udtjeksweekend
EM Præcision

24-31
august
24-27
august
25-27
august
26-27
august
1-3
september
1-3
september
2-3
september

Late summer supervan boogie
DFU CUP 2017
formationsspring
FAI world cup Canopy Piloting
Freestyle
DM wingsuit
DM Canopy Piloting
Haralds Minde Cup Præcision

Hvor
Ejstrupholm
Flyveplads
Vamdrup
Lufthavn
Vamdrup
Lufthavn
Sundbylille,
Frederiksund
Tyskland

Tilmelding

Kontaktperson

ØFK

Heidi Lodahl

SK2000

Mikkel Løwén

SK2000

Mikkel Løwén

NFK
DFU

DFU

Præcision

Erik Sørensen

Lolland-Falster
Airport

NFK/FS AU

Michel
Christensen/Nath
alie Kressner

Montenegro

DFU

DFU

ÅFC

Jacob
Christensen

ÅFC

John Petersen

HFK/WS

Tanya Barkhuus

HFK/CP

Christian Webber

Holstebro
Lindtorp
flyveplads
Varde
Flyveplads

Århus/Tirstrup
Lufthavn
Århus/Tirstrup
Lufthavn
København

Herning
Lufthavn
Herning
Lufthavn
Viborg
Flyveplads

Skydive Viborg

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

Aktivitetskalender
juni-september 2017
Dato
6-9
september
7-9
september
7-9
september
21-24
september
21-24
september
22-24
september
22-24
september
22
september
30 sep – 1
oktober

Hvad
Pac 750 boogie
Freefly skill camp
Kvinde skill camp
Skyvan boogie
Freefly Headdown rekord
Kvinderekord storformation
Storformation skill camp
Freefly årsmøde
Klubudviklingsseminar

Hvor
Odense
Lufthavn
Odense
Lufthavn
Odense
Lufthavn
Lolland Falster
Airport
Lolland Falster
Airport
Lolland Falster
Airport
Lolland Falster
Airport
Lolland Falster
Airport
DK

Tilmelding

Kontaktperson

Center Jump

Center Jump

Freefly AU

Lærke Mogensen

Aktivitetsudval
get

Cilja Neumann

FDK

FDK

Freefly SU

Emil Landeværn

FS AU

Nathalie Kressner

FDK

FDK

Freefly

Lærke Mogensen

DFU

Helle Eriksen

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

