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Sommerferien er slut men sommeren hænger dog ved lidt endnu, hvilket giver rigtig meget aktivitet rundt 
omkring i de danske klubber. Det er super fedt at se - bliv ved med det! Senest satte Aversi 112 
førstegangsspringere på én dag - kanon godt arbejde!! 

I DFU's bestyrelse og hos administrationen har vi haft rigtig travlt med at opfylde DIF's krav til at vi kan komme i 
gang med den nye støttestruktur. Det er et meget spændende men også meget krævende arbejde, der trækker 
ekstra hårdt på de frivillige kræfter her i efteråret og foråret 2017. Vi er meget positive overfor den nye 
støttestruktur, der lægger op til en helt anden måde at ansøge midlerne fra DIF på - som vi håber vil komme DFU 
og medlemmer til gode. Der er indkaldt til miniseminar d. 21. september hvor vi kickstarter arbejdet med en 
analyse af DFU. Her deltager flere DFU medlemmer fra flere klubber, og vi glæder os meget til en udbytterig 
aften. Der er ingen tvivl om at vi går en spændende fremtid i møde - måske vi ikke mærker det så meget 
allerede i 2017, men det bliver godt, det tror jeg på.

Vi har i bestyrelsen også andet på dagsordenen end DIF. 

Senest har vi afholdt et møde med Swoop Challenge, og kan desværre på nuværende tidspunkt ikke indgå et 
samarbejde omkring et event i 2017, som nogen måske har set i nyhederne på DFU's hjemmeside. 

Vi har ikke nyt vedr. en samarbejdsaftale med Dropzone Denmark, men har aftalt at mødes med dem i oktober, 
hvor vi forhåbentlig kan lande på fælles grund. 

Hvis man er nysgerrig efter hvad vi ellers laver i DFU's bestyrelse er man altid velkommen til at finde referaterne 
på hjemmesiden eller kontakte mig. 

Sommeren 2016 blev desværre også ramt af en alvorlig ulykke, hvor DFU mistede et medlem gennem 
mange år. En springer fra NFK mistede livet i en tragisk landingsulykke hos NFK. Vores tanker går til hans familie 
og pårørende. Æret være hans minde.

Pas godt på Jer selv og hinanden derude og nyd efteråret og de sidste DFU aktiviteter inden "vinterpausen".

Anne Mine Møller Petersen

Formand DFU

DFU formand



DFU Teknisk sekretær

Ulykken hos NFK den 26. juli 2016

Efter mere end 11 år uden dødsfald under faldskærmsspring i Danmark slog en springer sig den 26. juli 2016 ihjel 
ved en landingsulykke på NFK’s springplads ved Sundbylille i Nordsjælland. 

Ved et tilfælde var et medlem af DFU’s havarigruppe selv på stedet, og et andet medlem af havarigruppen kom 
også hurtigt derop. 

Undersøgelsen forløb i et meget positivt samarbejde med politiet. En særdeles fyldestgørende foreløbig rapport 
forelå få dage senere. Endelig rapport er nu modtaget hos ISU ( Instruktør- og SikkerhedsUdvalget ) , som endnu 
ikke har haft mulighed for at drøfte den. Derfor skal ikke på nuværende tidspunkt informeres mere udførligt om 
ulykken.

Følgende facts kan imidlertid oplyses:

Der var tale om en 36-årig mandlig springer, der var uddannet i 1997. Han havde i alt 740 spring, men havde 
holdt længere pauser undervejs, og ulykkesspringet var hans første spring siden september 2014.

Springet blev foretaget fra ca. 3.000 meter. Der var andre springere på samme lift; men han sprang for sig selv. 
Skærmen åbnede normalt, og der var intet at bemærke på hans flyvning, før han i alt for lav højde fra fuld 
medvind begyndte et venstredrej og efter vidneforklaringer ramte jorden meget hårdt i en vinkel på 45 grader. 

Han pådrog sig svære kvæstelser, blandt andet i hovedet, og døde morgenen efter på Rigshospitalet. 

Data fra hans VISO og ProTrack er med bistand fra Larsen & Brusgaard – og stor tak for det! – trukket ud og har 
givet værdifulde oplysninger til undersøgelsen. 

Som nævnt har ISU endnu ikke haft lejlighed til at drøfte oplysningerne i havarirapporten.

Men det ligger allerede nu klart, at der ikke var nogen som helst fejl på materiellet, og at der desværre igen er 
tale om, at en springer foretog en fatal fejlvurdering i forbindelse med landing. 

Katrine Eriksen

Formand for ISU



Klubberne er alle indbudt i første omgang til et miniseminar, som blev afholdt 
21. september og herefter det årlige klubudviklingsseminar i oktober, hvor 
alle bolde er smidt op i luften. Klubber, discipliner, tekniske udvalg, bestyrelse 
og administration skal sammen finde de rigtige bolde at arbejde med 
fremadrettet. 
DFU har 50 års erfaring med i bagagen, men det er i fremtiden, at DU som 
medlem af DFU kan få fuldt udbytte af denne nye strategi. 

Vil du være med til at præge retningen og boldene, så tag fat i din 
klubbestyrelse for mere information eller DFU’s bestyrelse og administration.

Vi skal alle være med til at komme med input til og præge DFU’s fremtid og 
udvikling.

Nyt fra bestyrelsen
Strategiarbejde

Hansjørgen Buhrkall, CJ– Sune Stücker, S-2000 – Kim Friisgaard, FDK -
Stefan Olsen, WJ – Rasmus Mackeprang, NFK/IU – Michael Arthur, VAF –

Katrine Eriksen, Teknisk Sekretær– Martin Halfer, DFU næstformand 

7 kernefrivillige deltog på DFU’s
miniseminar d. 21. september,

hvor der blev brainstormet, tænkt 
store tanker og vurderet, hvor

DFU skal hen, hvad der skal til samt 
diskuteret DFU’s potentiale.

DFU er på vej med et længe ventet tiltag - en strategi, 
som rækker lidt længere end blot næste års budget! 
Det er et relevant stykke arbejde, som nu skal sættes 
i gang, og senest 1. juni 2017 skal køreplanen for de 
næste 4 år være klar. 
Danmarks Idræts Forbund (DIF) lægger godt og 
grundigt pres på alle medlemsorganisationerne for at 
få mere idræt for pengene. Penge, som kommer fra 
regeringen fordelt til DIF, DGI og Dansk 
arbejderidræt, som fordeles videre ned til 
organisationerne under paraplyerne. Og her hører 
DFU til under DIF. 
Disciplinerne har allerede været i ”ilden” og sat til 
arbejdsbordet på et disciplinseminar afholdt 9-10 
september.



Hvad skal vi bruge den til, 
og hvorfor skal vi gøre det?
Nedenstående kasser er inspiration til dialog for alle medlemmer i klubberne. På 
klubudviklingsseminaret 8-9 oktober vil der i den grad blive mulighed for at komme 
med input til, hvordan I som medlem og klub ønsker, at DFU som organisation og union 
ser ud om 4-5 år.

DFU strategi 2018-2021

Tilskud

til udvikling og forbedring af faciliteter f.eks. rullebrædder, mock ups, ponds, 
præcmåtter/udstyr, baneforhold, energirenovering
til miljø/støjforbedringer f.eks. støjmåling, 3 bladet propel, indkøb af støjsvage fly
til aktiviteter både som klub og disciplin i DK og udlandet som f.eks. skill camps mv. 
som vi kender fra nuværende budget og prioritering
til forankring og udvikling af klub på ledelsesniveau
til uddannelse
til markedsføring
til rekruttering
til fastholdelse
pr. C certifikat
pr. instruktør som opnår ny status

for disciplinerne
for medlemmer, spring, certifikater
for udviklingsaktiviteter
for mangfoldighed i form af kvinder samt 45+ mænd
for fastholdelse af antal springpladser og deraf tilgængelighed 
til aktiviteter og spring
for fastholdelse og udvikling af antal instruktører

Målsætning

Rammerne for klubberne: faciliteter, støj, miljø, 
tilgængelighed, fly, grej, baneforhold etc.

Hvilke parametre er de vigtigste?
Faciliteter
Discipliner
Klubber og medlemmer
Instruktør og Materiel
Andet?

Rammerne for disciplinerne: liftkapacitet, 
tovholdere, trænere, kontrakter, 
konkurrencer, skill camps, elitetræning etc.

Rammerne for instruktører og materiel: frivillighed, 
uddannelse, eksamen, lokale klubforhold, 
videreuddannelse, vedligeholdelse, sikkerhed, regler etc. 



BUDGET 2016

DFU’s budgetprocess er godt i gang og kontoret har allerede modtaget flere input til aktiviteter i 2017.

Det er sidste år, hvor DFU’s budgetproces kører, som den har gjort de seneste år. I fremtiden skal budgettet i 
langt højere grad følge den strategiaftale DFU skal udarbejde og have godkendt af DIF, seneste 1. juni 2017. 
Den nye økonomiske støttestruktur bindes op på denne strategiaftale med DIF og derfor vil den erstatte den 
tidligere fordelingsnøgle, som bestyrelsen og administrationen har underholdt med mange gange på møder og 
seminarer.

C-Certifikater

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

På grafen  kan du se, hvor mange nye 
C-certifikater de enkelte klubber har 
uddannet, samt det samlede 
antal for 2016 pr. 23. september 2016.

DFU’s klubformænd og bestyrelser

Husk at der er Formands- og budgetmøde – lørdag d. 19. november 2016 kl. 10 (øst for Storebælt)

DFU’S KONTOR I UGE 42 er ikke bemandet.

Nyt fra DFU’s kontor

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



I skrivende stund er sommeren forbi og sensommeren 
har beriget Danmark med masser af flot vejr. 

Efteråret trænger sig på og en fin sæson med masser af aktiviteter i disciplinerne, klubberne og DFU som 
organisation, går på hæld.

Jeg vil gerne fremhæve aktiviteterne såvel direkte under disciplinerne i AU og SU som lokalt i klubberne. At 
blive faldskærmsspringer jf. vores regler og driftshåndbog kræver minimum 40 spring og beståelse af et antal 
prøver undervejs. Og så er man faldskærmsspringer; eller er man nu også helt det? I forhold til fastholdelse af 
medlemmer, frivillighed og ikke mindst udvikling er det først her, i min optik, at livet som faldskærmsspringer 
rigtig begynder. 

I den aktive sæson fra marts til og med oktober, er DFU kalenderen fyldt op med aktiviteter direkte støttet af 
DFU midler og afholdt af kernefrivillige. Disse aktiviteter er enormt vigtige og afgørende for den forsatte 
udvikling og fastholdelse af den almene C springer. Som union har vi alle brug for den almene C springer, for 
uden dem er der ingen grund til at have en union og deraf klubber. 

Igennem hele året er der behov for alle medlemmer, og deraf springere på alle niveauer i alle klubber, som 
frivillige på forskellige niveauer. Klubberne er unionens vigtigste værktøj! Intet mindre. Uden klubber ingen 
rekruttering, ingen udvikling, ingen mangfoldighed, ingen behov for instruktører og så videre. 

Min største opfordring til alle medlemmer af DFU er, uanset antallet af spring og anciennitet, at spørge din 
klub og bestyrelse, hvordan du kan være med til at bidrage positivt til et forsat godt klubmiljø med aktiviteter 
og udviklingsmuligheder for alle medlemmerne. 

Nyt fra udviklingskonsulenten

Vinteren står for døren; har din klub allerede planlagt vintersæsonen med sociale og 
relevante faldskærmsrelaterede aktiviteter på de mørke klubaftenen, hvor der ikke kan 
springes? Hvis ikke, så kontakt mig gerne for inspiration til hvem, hvad og hvordan man kan 
lave en aktiv vintersæson. Vintersæsonen er mindst lige så vigtig som den lidt mere 
idrætsaktive sommersæson.

Blue skies, Helle Eriksen



Klubudviklingsseminar 2016



Kvinder i Faldskærmssporten

Det er ikke nogen hemmelighed, 
at der er væsentlig flere mænd end kvinder, der fast dyrker faldskærmssporten som idræt. 

Mange parametre gør sig gældende for både mænd og kvinder, som vælger at prioritere sporten eller fravælge 
den. Sikkerhed og tiden er de mest markante ting, som gør sig gældende. Er det en mandesport? Og i så fald 
hvorfor er det en mandesport? Er det adrenalinet, faremomentet, spændingen, ”jeg er så sej” elementet eller? 
Masser af kvinder har også disse træk og ønsker for deres idræt. Men for kvinderne handler det måske også om 
fællesskabet, som i den grad også er en vigtig parameter i faldskærmssporten. Det sociale aspekt, som giver så 
meget til sporten, især når tålmodighed er en dyd, som sporten jævnligt bliver udfordret på med vejret og 
sikkerheden for øje.

Er der så forskel på kvinder og mænd i faldskærmssporten, nej, egentlig ikke. Det handler ikke om rå 
muskelstyrke, og dermed forskel på udøvelsen af sporten for hhv. kvinder og mænd. Hvorfor sættes der så 
jævnligt fokus på kvinder i sporten? 

Præcisions springer 
Pernille Lykke

Wingsuit
springer 

Tanya 
Barkhuus

Freefly springer 
Louise 

Kristensen

Canopy pilot 
springer 

Marianne Lisberg



Kvinder i faldskærmssporten

Ja, først og fremmest fordi der udtrykkes ønske om en større skare/andel af kvinder, som fast dyrker 
faldskærmssporten, og det er både fra mænd og kvinder, at dette ønske kommer. Derudover giver det en bedre 
balance i klublivet, hvis begge parter er lidt mere ligeligt fordelt. Og kvinderne er på vej ind i sporten i øjeblikket. 
Det viser undersøgelser og analyser udarbejdet af DIF for alle 61 specialforbund under DIF. For DFU’s
vedkommende er der sket et par interessante medlemsudviklinger inden for de seneste par år. Der er kommet 
flere kvinder til, der er flere kvinder, som bidrager til frivilligheden især som leder/bestyrelse/instruktør, der er 
kommet flere medlemmer generelt til i gruppen 19-24 år og gruppen + 50 af især mænd er steget. Der er nogle 
træk, som der vil komme til at blive kigget på i den kommende DFU strategi 2018-2021, som skal være klar 
senest 1 juni 2017 for at fastholde udvikling af sporten som helhed og bidrag (især i form af økonomisk støtte) 
fra DIF.  

Tilbage til kvinderne: Hvorfor skal der så tales om kvinder især? Fordi der ligger en potentiel målgruppe, som 
kan bidrage væsentlig til den samlede udvikling af sporten på alle niveauer, som endnu ikke er blevet opsøgt og 
brugt optimalt. Og med flere kvinder i sporten, måske også flere mænd, som bliver hængende og fastholdes 
længere  Og så er der i hvert fald grundlag for at udvikle faldskærmssporten med et løft af det samlede antal 
medlemmer i unionen, som kan bidrage til både bestyrelser, instruktørvirke, discipliner mv.

Blue skies, til alle kvinder og mænd i faldskærmssporten og DFU, 
Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU

Skandinaviske kvinder til 
Kvindeverdensrekord i Holland

FS Kvindelandsholdet Valkyria



Nyt fra SU formanden

Travl sommer og travlt efterår - vores elitespringere har været til både DM i FS, Freefly og præc, UM i wingsuit
(med ny verdensrekord i længste fritfaldstid), Wings over Marl (wingsuit, GULD), Dutch Nationals (FS, 
GULD), VM i Canopy piloting og VM i FS og præc. 

Vi har også haft 4 danske kvinder med til at sætte adskillige Verdens og Europarekorder i Big Way sequential i 
Holland. 

Det er dejligt at se så stor aktivitet, både nationalt og internationalt. Der er lavet rigtig mange flotte resultater, 
og jeg kan ikke nå at nævne dem alle i dette nyhedsbrev - men et stort tillykke til alle performere og et kæmpe 
TAK til Jer alle for Jeres indsats!

Vi har også fået uddannet Ulla Mærsk til at være dommer i Wingsuit performance flying. Kunne DU tænke dig 
at blive dommerelev, eller bare høre mere - så skriv til SU@DFU.dk. Uden dommere, ingen konkurrence, uden 
konkurrence, ingen dommere :-)

Tak ligeledes til alle deltagere fra de Danske konkurrencer - I er med til at gøre det hele lidt sjovere.

HUSK at følge med i kalenderen resten af året. Vi er slet ikke færdige endnu. Wingsuit skal til VM i performance 
flying til november, hvor også nogle af CP springerne skal til Dubai til konkurrence. Der afholdes UM i tunnel i 
oktober, hvor vi prøver med en "ny" slags freefly konkurrence, nemlig 2-way MIX FS. Vi glæder os til at følge 
scores fra alle konkurrencerne hjemmefra og ønsker alle atlerne nogle gode spring.

I sportsudvalget har vi netop gennemført årets udvalgsseminar hvor man kunne mærke det store engagement 
der bliver lagt i hver disciplin. Vi er netop startet op på budgetprocessen, og har fået et rammebudget af 
bestyrelsen, som vi håber vi kan komme i mål med. Jeg ser meget frem til det kommende arbejde i 
sportsudvalget, da jeg blive ekstra motiveret af disciplinrepræsentanternes engagement.

Kunne du tænke dig at vide mere om Sportsudvalget - har du input eller spørgsmål, så skriv endelig til 
SU@DFU.dk.

Anne Mine Møller Petersen

Formand Sportsudvalget

Nyt fra SU-sportsudvalget

mailto:SU@DFU.dk
mailto:SU@DFU.dk


Pink Open

Curt og Jeannie fra Team AlterEgo stod igen for træningen af SwoopProjektet
inden årets store konkurrence Pink Open i Klatovy. Det giver virkeligt noget 
igen, når det er verdensklasse coaches og der er altid højt humør med de to 
på pladsen. Alle springere rykkede sig igen rigtig meget på forholdsvis kort tid: 
nye skærme, nye drej og finpusning af konkurrenceformen kom man blandt 
andet igennem

Swoop Liga

Til trods for udfordringer med vejret, hvilket gav udsættelse af SwoopLiga #3, så lykkes det med en forrygende 
afslutning at afholde alle 4 afdelinger af SwoopLiga i NJFK.
I år var finalen en runde carving distance og en speed drag - rigtig sjovt med nogle alternative runder og der var 
som sædvanlig højt humør og lidt af vandplask :o)

Dette års overall vindere af SwoopLiga blev:
1. Claus Lisberg, NJFK
2. Christian Møller Jensen, NJFK
3. René Hansen, ØFK
Tillykke til alle vinderne og tak for nogle gode eftermiddage i NJFK

DM

Dette års DM blev afholdt 10 – 12 juni i NJFK. 
Arrangementet var velgennemført og blev hurtigt afviklet. Placeringerne blev således:

A-række Overall:
1. Peter Kallehave
2. Christian Webber
3. Kenneth Gajda

Tak for opbakningen og tillykke til alle vinderne!

VM

Danmark har haft 4 deltagere til VM i Canopy Piloting i Farnham, Quebec, Canada.
Vejret var desværre meget udfordrende med, til tider, meget vind og turbulens over ponden, hvorfor der kun 
blev afviklet én runde speed og én runde zone accuracy, på trods af, at arrangøren gjorde deres bedste for at få 
afviklet konkurrencen. Der kræves mindst én runde i hver disciplin for at udråbe en samlet vinder, hvilket så 
gjorde, at der ikke kunne kåres en samlet verdensmester.

Skærmflyvningskursus

Der blev i weekenden 3. - 4. september afholdt et skærmflyvningskursus i NJFK, hvor Peter Kallehave stod for 
undervisningen. Trods en lidt tvivlsom vejrudsigt, så fik deltagerne 
en masse spring og det var som altid en lærerig oplevelse.

Nyt fra disciplinerne
Canopy Piloting

B-række Overall
1. Stefan Rosenberg
2. Knud Christiansen
3. Tom Jørgensen

C-række Overall
1. Andrezej Dziezyc
2. Cornel Mihai Florea



Der har været stor opbakning og aktivitet indenfor freefly
i løbet af sommeren, trods det danske vejr som altid har været blandet.

Angle track begynder skill camp til Skyvan boogie

Efter den hurtigt voksende popularitet for Angle-track, valgte FFU at afholde en 
begynder angle-track camp under skyvan boogie med Emil Landeværn som coach. 
Der blev her fokuseret på flyvepositioner, sikkerhed og flyveplan. Der var stor 
opbakning til campen, men det danske vejr betød at afviklingen af springene først 
kunne foretages om søndagen. For at alle deltagerne kunne nå at modtage deres 
coachspring, afsatte Glenn Aarhus og Brian Madsen tid til at hjælpe med at afvikle 
campen. 
FFU vil derfor gerne takke Glenn og Brian, og håber at de også fremadrettet vil 
samarbejde med os om at afholde flere Angle-track camps.

Klubweekender

Der har i løbet af sommeren blevet afviklet tre freefly klubweekender i henholdsvis MFK, VAF og NJFK. For at 
imødekomme den store efterspørgsel på head-down coaching, har det i år været besluttet, at der minimum skal 
være én head-down udtjekker tilknyttet freefly klubweekenderne. Dette medførte en stor opbakning fra både 
nye og erfarne springere, som ønskede at komme tættere på deres head-up og head-down udtjek. Med visionen 
om at såvel opbygge en bredde som en elite, vil dette krav om at der skal være mindst én head-down udtjekker
til klubweekenderne også blive efterlevet i sæsonen 2017.

Nyt fra disciplinerne
Freefly

Talentprojektet i Empuriabrava Inden der skulle konkurreres om 
Danmarksmesterskabet i freefly, tog Talentprojektet på træningstur til 
Empuriabrava. Her stod den på morgentræning i vindtunnel og 
efterfølgende coachpring med et professionelt freefly hold. Talentholdet 
blev udfordret på sine flyveegenskaber, og fandt ud af at basics og speed
er grundstene til en god performance. Holdet havde begrænset antal 
spring sammen inden turen, og brugte derfor tid på at lære hinandens 
flyvestil at kende, hvorefter de trænet de faste runder samt fin designet 
deres fri rutine.

Se yderligere artikel og video andet sted i denne udgave af ”Springeren”



DM i freefly 2016 

Der var både spænding og intensitet under afviklingen af årets DM i freefly. Efter en sæson med struktureret og 
målrettet træning, var niveauet i både A-rækken og B-rækken utrolig højt og kampen om medaljerne var hård. 

Vejrforholdene var meget udfordrende og rygterne siger at flere 
freeflyhold stod af lift, da de var i tvivl om deres konkurrencespring 
kunne blive ordentlig dømt i de usikre skylag ;-)
Alle konkurrencens runder blev dog afviklet, og alle holdene holdte 
vejret indtil den sidste live-judging var afsagt og vinderene var fundet. 

Disciplinudvalgsseminar og budgetter for 2017

I forbindelse med disciplinudvalgsseminaret i september var der meget sparring i disciplinerne og imellem
disciplinerne. I FFU fokuserede vi på DIFs målsætning ”mere idræt for pengene”, og diskuterede hvordan vi 
kunne få mest muligt ud af de midler som vi får. Yderligere diskuterede vi, hvordan vi kan støtte og løfte 
niveauet for freefly, uanset om man er ”Rookie” eller ”Rockstar”. Vores mål er, at der skal være attraktive 
aktiviteter for alle niveau, så vi sikre en kontinuerlig udvikling indenfor freefly. Vi ønsker endvidere en 
vekselvirkning imellem at de springere som modtager midler og støtte fra freefly, altid giver noget tilbage til 
freefly fællesskabet. Sidst ønsker vi at inddrage så mange freefly som muligt i freefly arbejdet, så opgaver og 
støtte fordeles ud over så mange springere som muligt. Vi glæder os derfor til at godt samarbejde imellem FFU 
og freeflyerne i 2017.

Med afsæt i ovenstående visioner samt feed-back og ideer fra freeflyerne, har vi udfærdiget følgende ansøgning 
om midler til freefle 2017:
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Arrangement

Freefly mentor projekt ( 15 pladser )

Freefly instruktør forkursus ( Uddannelse af udtjekkere )    

Freefly Skill Camp for begyndere

Freefly Skill Camp for Øvede

Freefly Skill Camp for avancerede ( International organiser )

Freefly forårstur

Freefly efterårstur ( Tur i samarbejde med Wingsuit )

Kamera til scamble i DFU Open og DM

Talentprojektet ( 3 pladser )

Breddeprojektet ( 9 pladser )

Freefly Elite projekt ( 3 pladser )

Head down rekord forsøg

Offentliggørelsen af det endelige budget 2017 sker ultimo 

november.



Unionsmesterskaberne 
Wingsuit Performance Flyvning 2016
Første weekend i august skulle Unionsmesterskaberne i Wingsuit Performance Flyvning gennemføres hos FDK 
trods tegn på et temmelig ustabilt vejr. Alligevel lykkedes det 10 wingsuitere at udnytte vejret optimalt og således 
fræse henover himlen blå over Lolland. Alle springerne skulle hver springe 6 spring i 3 forskellige discipliner, 
nemlig Time, Distance og Speed. Disse udføres i nævnte rækkefølge over 2 omgange og ved at springeren flyver 
solo i en vinkelret linje fra flyveren mod pladsen indtil skærmen trækkes. Selve konkurrencevinduet er i højden 
fra 3 til 2 km og resultaterne af hver disciplin afgøres vha. af den Flysight (GPS), som hver springer har monteret 
på hjelmen, og som dommeren tapper for data.

Allerede fra start var der stor spænding mellem deltagerne, og Tanya Barkhuus NFK formåede at vise ægte VM 
format da hun med sine 88,1 sek. slog verdensrekorden blandt kvinder (samt også blandt mænd) i Time og 
ligeledes endte med DK rekorden i Distance. Sidstnævnte rekord skulle dog skifte hænder mellem Tanya og Ulf 
Munkedal NFK et par gange, men endte altså hos Tanya, som ligeledes efter meget tæt kapløb med Ulf tog guldet 
efter endt konkurrence. Ulf fik således sølv og Per Bjørn Poulsen NFK fik bronze i Advanced rækken. 

Også i de andre rækker var der stor udvikling med tilhørende flotte resultater, og her skal især nævnes at 
Kenneth Thykiær Thomsen VAF også lavede nye rekorder i sin lille dragt, hvilket førte ham sikkert til guldet i 
Rookie rækken. Og faktisk så sikkert, at han tilmed slog Intermediate rækken! Se også placeringerne på dette link: 
http://paralog.net/ppc/showevent_compact.php?event=Danish+Wingsuit+Performance+Cup+2016

For mange af deltagerne var konkurrenceformen en ny og anderledes måde at flyve wingsuit på end det de gør til 
hverdag.  I det hele taget er det ret udbredt blandt wingsuitere, at hvis man mest er til at springe flere sammen i 
form af flocking eller acrobatic, så er der måske ingen grund til at stille op i denne konkurrence, hvor alle spring 
er solo.

Den holdning er landsholdet bekendt med og vil derfor også gerne understrege, at den udvikling og erfaring 
omkring egen performance, som man opnår i en konkurrence, er et kæmpe springbræt til at flyve bedre med 
andre efterfølgende. Det er jo netop i konkurrencesituationen at man får prøvet grænser af, når man presser sin 
dragt og sig selv ud til niveauer man ikke ville tillade sig at gøre i selskab med andre. Og det gør kun springeren 
dygtigere på alle plan. 
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Det kan bl.a. Kenneth Thykiær Thomsen bekræfte med følgende bemærkning: "Siden jeg startede i 
faldskærmssporten, har jeg altid drømt om at flyve wingsuit, og det har været et personligt mål bare at kunne 
flyve frit og være deroppe, men jeg havde aldrig tænkt på at konkurrere i disciplinen. Efter mit første 
vellykkede forsøg, kan jeg sige at det er utrolig intenst og morsomt! At deltage i sådan en konkurrence har 
virkelig givet mig meget tilbage, og jeg kan mærke, at jeg allerede er blevet meget bedre til at flyve min dragt, 
takket være al den hjælp og viden, som de mere erfarne springere har givet mig."

Henrik Bruun NFK, som mødte op til konkurrencen med en smule frygt for ikke at være dygtig nok til at 
deltage, er enig: ”Da vi i løbet af lørdagen kom i gang, blev alle mine bekymringer gjort til skamme. I praksis 
blev vi instrueret nøje før hver spring. Hvad skulle vi være ekstra opmærksomme på, og hvilke parametre var 
vigtigst i lige netop dette spring. Efter hvert spring fik vi hjælp til at analysere data fra springet, hvad gik godt, 
og hvad skal der arbejdes mere med.  Jeg har i hvert fald fået meget kompetent coaching og super meget 
læring. Jeg kunne have brugt det meste af sæsonen på at nå lige så langt alene. Super fed konkurrence, tak 
for det!”

Allerede 14 dage efter UM deltager landsholdet besående af Frits Jensen, Ulf Munkedal, Per Bjørn Poulsen, 
Dennis Werenskiold og Tanya Barkhuus i deres næste Performance konkurrence i Wings over Marl i Tyskland. 
Og herefter står World Championships for døren i Z-Hills, USA til november, som hele landsholdet ser meget 
frem til med forhåbninger om gode placeringer naturligvis. 
Links til live feed slåes op på DFU’s facebookside på konkurrencedagen d. 4.11.2016.

Til sidst skal der falde en stor tak til alle de søde mennesker og FDK, som hjalp til afviklingen af UM, og ikke 
mindst Vamdrup, som tilbød hjælp med fly, hvis det skulle blive nødvendigt. Yderligere skal der falde en tak til 
al den opbakning, der kom vidt omkring fra vha. de sociale medier. Det varmer  og opmuntrer deltagerne, når 
andre følger med i konkurrencen via nettet. Tak for det!!

Og til alle jer andre wingsuitere: Vi ses næste år, ikk’?

Fotos: Tim Brostrøm
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Instruktør-I minikursus

Lørdag den 27. august afholdte IU mini-kursus for instruktør-II'ere med interesse i at blive instruktør-I. Kurset -
der varede ca. 7 timer - tog 6 potentielle I'ere igennem sidste års teoriprøver i paratviden (uden hjælpemidler) og 
opslag. Herefter blev en handlebane gennemgået med en frivillig kursist "til eksamen" så alle kunne se et 
eksempel på, hvad bliver "kommer igennem" til denne del af eksamen.

Der blev også arbejdet i workshops med forskellige dilemmaer, en I'er kan befinde sig i.

På kurset deltog også en enkelt nuværende I'er, som ville have en bedre idé om, hvad der forventes af de 
kandidater, der indstilles til eksamen.

Vi har indtrykket af at især instruktør-I eksamen har været omgivet af en del mystik, hvilket ikke er hensigten. 
Formålet med kurset var derfor at skabe en helt klar forståelse af programmet og kravene, så det er muligt at 
forberede sig både mentalt og fagligt. Således skulle vi gerne få så mange potentielle I'ere til at tage eksamen, og 
ikke mindst bestå.

Instruktøreksamen

Instruktøreksamen finder sted 28. - 30. oktober. Der arbejdes med en lokation i Jylland, men vi er endnu ikke i 
hus med den endelige placering. Vi forventer at kunne melde ud i forbindelse med tilmelding til eksamen, som 
åbnes ultimo september.

Alternative landingsområder

IU har været i dialog med en klub som havde fundet et alternativt landingsområde så der kunne springes C-spring 
og tandem uden for de tilladte tider på deres primære plads. Desværre viste det sig at pladsen ikke overholdte 
minimumskravende for et faldskærmslandingsområde, hvilket der ikke havde været tilstrækkelig opmærksomhed 
omkring. Sagen blev klaret med en påtale, men IU henstiller alle - både C-springere og instruktører - til at være 
kritiske omkring alternative landingsområder og vitterligt sikrer sig at minimumskravene overholdes.

FB'erens sektion GB 32 opridser kravene til landingsområdet suppleres af BL 9-1'erens sektion 5.

Ved tvivlstilfælde er enhver velkommen til at kontakte IU for vejledning i landingsområdet på iu@dfu.dk eller tag 
et kig på hjemmesiden på instruktørsiden http://www.dfu.dk/instruktoer

Nyt fra Instruktør Udvalg
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Siden sidst

Så er vi kommet over sommeren. Set med MU øjne har det været en forholdsvis rolig sommer. Der har været få 
episoder som kræver opmærksomhed. Af ting der er værd at nævne, er en episode hvor en springer der 
anvender Tubes oplever hvad der føles som et line-dump. Det er ikke sikkert at det er pga Tubes. Men vi vil 
gerne minde jer alle om at mærke efter om jeres liner sidder fast med nok modstand. Taler man med PD, 
anbefaler de at man anvender store elastikker som lægges med dobbeltslag overalt. Også gennem grommets. 
Tubes kan bindes på flere måder, hvor der er mere eller mindre modstand.

En anden hændelse, er en elev som ikke kan udløse sit halve brems, grundet den måde det overskydende 
styreline er routet på. Så hvis i ikke anvender velcro, kan i med fordel teste muligheden for træk, under 
forskellige forhold.

Hvis man ser på listen over skærme til certifikatspringere, vil man se en tilføjelse. Det drejer sig om Precision 
Aerodynamics – Fusion.

Vi ønsker Jakob Sparvath, Ditte Pedersen, Morten Petersen, Michal Riber, Casper Krøjberg og Lise-Lotte Kaalby 
velkommen som seniorpakkere. Stort tillykke.

Kommende kvartal

Da der for nogle år siden skete en aflysning, betød det desværre at IU og MU årsmøderne er landet i det samme 
år. Det vil vi gerne rette op på. Da MU årsmødet er mindst, og vi desuden holder riggermøde i efteråret, har vi 
besluttet at hold MU seminar igen i år. På den måde er vi igen forskudt.

Det bliver et rigtig spændende seminar, med workshop for riggere og masterriggere om lørdagen og 
reservepakkere om formiddagen søndag. Før selve seminaret. Det bliver 2. weekend i november. 

På dette års seminar kommer der til at blive en ledig plads i udvalget. Så hvis du interesserer dig for materiel, kan 
du med fordel tage en snak med en af os fra udvalget, og overveje om ikke det var noget for dig at stille op til 
seminaret.

I takt med at vi nærmer os vinteren, kommer vi også tættere på FB revision. Hvis du sidder med et forslag, vil vi 
sætte pris på at få det så tidligt som muligt. Det kan sendes på mu@dfu.dk og hvis du gerne vil se og vide lidt 
mere kan der findes mere information på hjemmesiden på materielsiden 
http://www.dfu.dk/instruktoer/materiel

Martin Søeby Mikkelsen

Formand

Materieludvalget.
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Talentprojektet 2016

Vi blev i år en del af DFU’s Freefly Talentprojekt 2016, hvilket har været utroligt lærerigt! Vi startede første 
holdsamling i påsken, og siden da har vi trænet både individuelt og sammen.

Vi har haft mange træningsweekender rundt omkring i Danmark i løbet af foråret. Vi har været meget heldige 
med vejret og det har være muligt at lave omkring ca. 16 spring stort set hver træningsweekend – DET har 
været fedt! 

Ugen op til DM var vi på en træningscamp til Skydive Empuriabrava. Det var en fantastisk og meget lærerig 
tur!!!! Skydive Empuriabrava var et godt valg for os, da vi både havde mulighed for at flyve tunnel i Windoor og 
springe i løbet af dagen på dropzonen. 

Vi startede tidligt om morgenen med at flyve tunnel med Federico Rawa. Vi fokuserede meget på at lave 
compulseries og forskellige transitions i tunnelen, som vi senere på dagen kunne tage med på himlen. 

Omkring kl 9:00 var vi klar på springpladsen til at springe resten af dagen. Vi fik coaching af Cathy Bouette og 
Stephane Fardel fra Babylon. De kunne lære os rigtig mange ting, og det var en fed læringsproces vi var 
igennem. Der var en masse udfordringer, da vi blev rykket ud af vores komfortzones og vores grundlæggende 
flyveteknikker blev ændret. Det var ikke altid vi følte os tilstrækkelige, men da tingene begyndte at blive sat 
sammen igen, gav det hele rigtig god mening og vores flyvning kom selvfølgelig til at fungerer meget bedre. 

Både Cathy og Stephane var meget hjælpsomme og motiverende! Vi trænede med dem hver anden dag, og 
trænede selv de andre dage. Som afslutning på hver træningsdag med Cathy og Stephane drak vi en øl og 
snakkede om røverhistorier – det var meget hyggeligt. Da ugen var omme var vi fyldte med nye informationer 
og meget trætte!

Free Dynamics



I de første konkurrence runder var vi en del anspændte, men som runderne skred frem blev det hele mere 
afslappet. Vi havde en FED konkurrence med drengene fra VAM500 – tak for det drenge!!! Og endnu engang 
tak for, at I satte os af på KANTEN af den ”lille” sky i runde 6 – og ja, vi stolede blindt på vores konkurrenter og 
kiggede selvfølgelig ikke ud 

Det lykkedes alle Freefly hold at få alle runder i hus, og DM blev afviklet på bedste vis – på trods af vejret. 

Det lykkedes os at få DM guldet og titlen som Danmarksmestre, på trods af benhård konkurrence!! Center 
Jump formåede at afholde et utrolig godt DM, selvom vejret ikke gav de bedste forudsætninger!!!

Tak for en super god sæson 

Ricco Staal, Benjamin Laudrup, Christina Zacho

Free Dynamics forsat

Da vi kom hjem fra Skydive Empuriabrava havde vi en 
enkelt dag hjemme inden vi tog til fortræning til DM i 
Center Jump. Under både fortræningen og DM var vi 
meget påvirket af vejret! Det lykkedes os desværre kun 
at lave 3 fortræningsspring onsdag aften lige inden 
sunset – men det var selvfølgelig bedre end ingenting. 

Billede fra Empuria turen, hvor vi også fik mulighed for 
at træne/lege sammen med et engelsk freefly hold



Den gode instruktør

På tværs af alle faldskærmsklubberne i Danmark, har vi en lang række instruktører, som hver eneste dag gør et 
fantastisk stykke arbejde, med at uddanne & undervise, støtte & guide, og generelt set beskæftige sig med alt der 
er relateret til en sikker og forsvarlig afvikling af elevaktiviteter.

Når debatten engang imellem drejer sig som instruktørerne, er det ofte når de har begået fejl som skal 
italesættes, men mindst lige så vigtigt er det at italesætte når de handler korrekt. 

Det bringer mig til følgende anekdote:
I sommeren 2016 havde vi i Odense en særdeles uheldig episode hvor en ny elev kom alvorligt til skade i 
landingen, og uden at skulle gå i detaljer med hændelsen kan jeg nævne at, eleven var en voksen herre (~60år), 
som havde en del af hans familie med ude for at kigge på. 

Hopmesteren som har sat eleven af, ser fra flyet at situationen ikke er under kontrol, og springer efterfølgende 
selv ud, for at lande hos den nu tilskadekomne elev. Instruktøren som stod med elev-radioen på jorden, har ikke 
udsyn til eleven, men kan alligevel se at der er noget galt, og efter at have været i kontakt med hopmesteren 
bliver der alarmeret… den ansvarshavende 1’er bliver også her involveret.

Da eleven er kørt afsted med ambulancen, vælger 1’er at kalde sammen til et kort Infomøde, hvor alle 
tilstedeværende bliver informeret om den umiddelbare situation.
Da springaktiviteterne slutter senere samme eftermiddag, bliver alle interesserede inviteret ind til en udvidet 
snak om dagens hændelse, hvor alle fik mulighed for at få snakket tingene igennem. 
… Kald det en slags gruppeterapi. 

Samme aften starter også den første af mange samtaler med familien til den tilskadekomne, og især konen er i 
dagene efter i telefonisk kontakt med den pågældende 1’er op til flere gange dagligt.

Efter ~10 dage var eleven frisk nok til at blive udskrevet fra hospitalet, og bliver kort tid herefter besøgt på sin 
hjemmeadresse af først den ansvarshavende 1’er, og efterfølgende de 2 instruktører som var hhv. hopmester & 
på radio. Disse personlige besøg har givet familien mulighed for, i trygge og rolige rammer, at få svar på mange af 
de spørgsmål som de måtte gå med, og få lagt hændelsen bag sig på en fornuftig måde.

Som formand har jeg efterfølgende været i kontakt med både familien, eleven, og flere af de involverede 
personer i klubben, og fra alle sider hører jeg en enorm ros af de pågældende instruktører, og deres måde at 
håndtere situationen på… både imens hændelsen stod på, men lige så vigtigt, i dagene og ugerne efter.
Og fra mit perspektiv viser en historie som denne; at en dygtig og engageret instruktør kan gøre en kæmpe 
forskel, ikke blot for eleverne, men også for alle andre som jævnligt opholder sig i de danske faldskærmsklubber. 

Keep up the good work!

Formand – Center jump
Hansjørgen Buhrkall

KLUBNYT Center Jump



Meyer Cup i ÅFC

Der er ikke mange i Danmark der kan prale af at have været i faldskærmssporten de sidste 45 år. En der dog kan 
det, er Jørgen S. Meyer, Danmarks ældste aktive springer, som i januar i år indstillede karrieren i en alder af 89, 
med 2189 spring på CV’et. Da han ved julefrokosten i januar meddelte, at han ville stoppe i faldskærmssporten, 
ønskede han at donere de penge, der stod på hans springkonto til klubben, og det blev af Meyer og bestyrelsen 
besluttet, at disse penge skulle bruges på en pokal til en præcisionskonkurrence, Meyer Cup, opkaldt efter ham.

Dette førte så til, at ÅFC lørdag den 10. september kunne afholde den første årlige Meyer Cup.
En dag med perfekt vejr, i form af solskin fra morgen til aften, og en vind på 4-5 sekundmeter, førte til masser af 
lift, og alle 20 deltagere kom igennem de tre runder der skulle springes. Der blev sprunget i to rækker, en C-
række og en elev-række. I C-rækken vandt Steener Oksbjerre, efterfulgt Kent Mattesen og Rune Klitgaard på 
henholdsvis 2. og 3. pladsen, og i elev-rækken vandt Mikkel Knudsen, efterfulgt af Marie Eskildsen og Thomas 
Jensen på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Meyer selv havde desværre ikke mulighed for at være til stede ved konkurrencen, da han var indlagt med en 
infektion, men han fik lov at overrække pokalen til Steener dagen efter, som det kan ses på billedet herover.

Efter en skøn dag, fyldt med spring, godt humør og konkurrence, tør jeg godt sige, på vegne af alle der deltog, at 
vi allerede glæder os til Meyer Cup 2017.

Mikkel Knudsen, med input fra John Prip Hansen - deltagere ved Meyer Cup 2016

KLUBNYT ÅFC



”Da Jydeboen tog til Lolland”
Jeg husker ikke, at jeg nogensinde har tænkt ”faldskærmsspring, det skal da prøves!” Men da der var en, som 
viftede et med spring lige under næsen på mig, så kan jeg jo ikke sige nej. Fordi ja, så blev jeg da nysgerrig. Ét 
spring, så var jeg solgt!

Og da jeg så midt i min uddannelse til faldskærmsspringer blev viftet under næsen med  5 dages intensiv 
undervisning, masser af spring, masser af instruktører, tunneltid, stor flyver og masser af hygge, så kunne jeg 
heller ikke sige nej. ”Tag afsted!” sagde Bjarne fra min klub. ”Du lærer aldrig så meget, på så kort tid, som på 
turboelevugen.”

Så denne lille jydebo tog afsted ud i den vide faldskærmsverden med telt, tandbørste og tørst efter spring, på 
tværs af flere broer for at finde eventyr og nye legekammerater og det må man sige, at jeg fandt. 

KLUBNYT Turboelevugen

Mandelgaver, yoga og tunneltosser 
Min rejsekammerat fra Aarhus Faldskærmsklub og jeg ankom til Lolland i god tid 
allerede om fredagen og blev budt lunt velkommen og så stod den ellers på 
”juleaften” med flæskesteg, ris a la mande og mandelgave. Vejret var desværre 
ikke helt med os fra starten, så det blev kun til et enkelt spring den første dag. Til 
gengæld fik jeg lært indtil flere at stå på hovedet og headdown skal man jo lære 
på et eller andet tidspunkt. :) Mandelgaven blev spist i bilen på vejen til Tåstrup 
og vindtunnelen og vi var hele 3 biler afsted i alt. Så tunneltosset nåede jeg altså 
også at blive. Ja, faldskærmssporten er farlig. Mest af alt for pengepungen! Men 
det er og bliver en ren fornøjelse, når man kan lære så meget af sine dygtige 
instruktører. 

Mandagen bød på 3 velplanlagte spring. Dagens sidste spring fra den 
kæmpestore skyvan. Maven sagde ”er du nu sikker på at det her er en god 
ide?”, mens hovedet minutiøst gennemgik den nye type exit og øvelserne 
i de frie fald og huhej!, hvor var det skægt!!!
Vejret fortsatte lidt i forskellige luner, men alt i alt bød elevugen på 30 
minutters tunneltid og 8 spring i alt til undertegnede, men andre elever fik 
mange flere spring og tilmed både deres C, FS-udtjek, første nøgenspring 
og ja, der blev givet øl. Mange, mange, mange øl. Og for dem der ikke var 
til øl, så indkøbte barchefen gerne andre sager ind, så snart man spurgte! 
Det var fornemt!
Og sikke historier og røverhistorier man kunne rede sig! Ingen nævnt, 
ingen glemt. Og i faldskærm er historierne næsten lige så vigtige, som 
springene! 



Stempler, åh dejlige stempler

Jeg selv nåede ikke at få mit certifikat under ugen, 
men alle spring var grundigt briefede og debriefede, 
turen til vindtunnelen var guld værd for mine 
færdigheder i frit fald og foredraget om højdemålere 
var også særdeles godt. Og trods de få spring, så fik 
jeg hevet en masse stempler ind og ned på logkortet, 
vennelisten på fjæsbogen svulmede og så fortsatte 
jeg jo selvfølgelig på skyvan-boogiet lige efter. 

Så hvis du nu går og tvivler på om du skal afsted til 
turboelevugen næste år, så husk på en god 
faldskæmsregel : ” hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl” 
ergo, du skal afsted! Så kan du jo selv bestemme om 
du vil døbes i FDK eller i hjemklubben. Jeg kan 
attestere, at i FDK bliver man behørligt døbt! Bare 
spørg Joachim fra NFK. 

KLUBNYT Turboelevugen fortsat

Jeg bliver jo nok både døbt og rullet i min 
skærm hjemme i Vamdrup.

Blues skies
Lizzie fra Skydive 2000, Vamdrup.

PS. Sjællændere kan ikke finde ud af at 
sætte kasse. De gemmer den slet ikke! 



KLUBNYT Aversi

Aversi tog i september 2015 en tung og svær beslutning. 
At opsige deres lejemål og dermed deres klubfaciliteter  og 
risiko for at klubben ikke ville overleve. Beslutningen blev 
først og fremmest taget af sikkerhedsmæssige hensyn. 
Startbanen på Aversi har i mange år givet udfordringer i 
form af flyhavarier heldigvis uden personskade. Men risiko 
for personskade var høj og sammenholdt med forsat udsigt 
til jævnlige flyhavarier og deraf urimelig hård økonomi, som 
gjorde det svært at forsætte med klubben og sporten som 
helhed.

Ved den ekstraordinære generalforsamling blev det 
besluttet at opsige lejemålet og finde nye græsgange men 
med fokus på at holde Aversis lokation igennem 25 år på 
Tornelundsvej 8 i live så vidt muligt. 

Siden da har der været en kæmpe indsats fra især Aversi 
bestyrelses side i første omgang omkring samarbejdsaftaler 
med nærliggende klubber for at klubben forsat kunne være 
aktive og holde en vis form for indtægt. Man forsøgte sig 
også lidt på Roskilde Lufthavn undervejs. I forsommeren 
2016 skete der pludselig lidt skred i tingene. Ejendommen og 
faciliteter blev købt af en ny lokal ejer, som gerne så, at 
Aversi Faldskærmsklub blev i lokalområdet. 

I aversi har man igennem de senere år været utrolig bevidst omkring lokalområdet og ikke mindst de stærkeste 
kræfter og bånd, som er ved landmændene, landsbyen og sognerådet/kirken. Aversi har altid været 
deltagende ved foreningernes dag og lavet opvisning ved Tybjerg Kirke som fast indslag.

Derfor var det en meget glædelig dag, da man i år kunne fortælle til Aversianerne og lokalområdet som helhed, 
at man nu er tilbage på Tornelundsvej 8. Og opbakningen fra lokalsamfundet er i hvert fald tilstede, som man 
kan se af billederne. At komme på forsiden af det lokale sogneblad som faldskærmsklub, tja, det er vist en 
præstation i sig selv.  

Aversi har forsat lang vej endnu. Der skal anlægges ny forlænget bane og deraf ansøges om ny 
landzonetilladelse og en ny forankring af miljøgodkendelse, som man ønsker så vidt muligt at få opdateret 
anno 2016, da den senest er fornyet i 2000. En lang, svær proces er foran klubben, men med faciliteter på 

plads igen, giver det i den grad nyt liv til klubmedlemmer og ildsjælene i Aversi.

Læs hele artiklen her: Faldskærmklubben kommer hjem 

http://www.tybjerg.info/PDF-Filer/SB AUG 2016 1farver (1).pdf


Ø-spring rekord 2016

Efter 2 års forberedelse og efter at der var overkommet en del forhindringer lettede 4 springere en tidlig 
onsdag morgen fra Roskilde lufthavn i Charlie 9 dejlige Eurocopter med målet: -at springe på så mange danske 
øer, på en dag, som det var muligt.

Forud var gået megen forberedelse. Arrangementet var oprindeligt planlagt til sidste år, men problemer med 
tilladelsen til spring fra den planlagte R 44 helikopter satte én stopper for projektet. Der blev arbejdet videre 
med at få lov til at benytte en Jetranger helikopter, men også dette forsøg strandede. Da det så sortest ud, og 
det begyndte at se ud til at projektet måtte opgives kom forslaget om Charlie 9`s helikopter på banen. Eneste 
problem med den nye helikopter var, at den er overordentlig kostbar at flyve i !!  Nu gik jagten på sponsorer 
ind, og det lykkes at skaffe tilstrækkeligt med sponsorere til at det var økonomisk realistisk for springerne.

Vinteren og tidligt forår blev brugt på at få de sidste aftaler med ejere af jord på øerne i orden, aftaler med 
piloter, planlægning af ruten, kontakt med pressen , forplejning og en masse andet, -og så var det jo bare at 
vente på længere dage og godt vejr. 

Vi havde planlagt at holde nogle weekender fri for andet, så vi med relativ kort varsel kunne tage af sted, og 
ellers vente til sommerferien hvor uge 28 var reserveret. Det vi havde brug for, var naturligvis en hel dag hvor 
vejrmeldingen var nogenlunde entydig for hele det sydlige Danmark, -sol og lav vind.

Alle kender det danske vejr, og weekend efter weekend blev aflyst, så det så mere og mere ud til at måtte blive 
en sommerferiebegivenhed.  Uge 28 oprandt, -måske er der andre der husker vejret den uge. Absolut IKKE 
springvejr, ….. men uge 29 så bedre ud, typisk når det nu var 28 vi havde planlagt i. Mange telefonsamtaler 
senere,  -alle parter gav ok for onsdag i uge 29…… fedt.

Vi samledes fra diverse feriedestinationer på Roskilde Lufthavn hvor nogle af os for første gang mødte vores 
sympatiske pilot Thorbjørn og hans hjælper Christian (også pilot).  Vi mødte også vores, skulle det vise sig, tro 
følgesvend TV2 News, der gerne ville dække turen, også med deres egen helikopter….. nå da da…. En 
sikkerhedsbriefing, et godt aftensmåltid og en enkelt øl rigere gik vi til ro. Vi vågnede alle efter en lidt kort og 
urolig søvn kl. 4.30, der skulle laves solid morgenmad og madpakker til turen.  Lidt efter kl. 6 stod vi ved 
helikopteren, friske og spændte. De sidste detaljer blev aftalt, endnu et interview givet og så var vi klar til at 
lette mod Askø, lidt efter kl. 7.

Man sidder faktisk ikke særligt godt i helikopteren når man har rig på, og skal flyve et stykke, men den smukke 
tur, forventningen og glæden overskyggede det hele, -og 20 minutter senere var vi på vej ind over den første 
ø.  Det var med en vis spænding af vi kravlede ud, stod på meden, og sprang af i 1200 m. Helikopteren fløj 
meget langsomt så vi gav hinanden rigtigt god tid, og var i øvrigt meget opmærksomme på stakket.  Vi landet i 
det morgenvåde græs på den lokale fodboldbane, nu var vi i gang….

KLUBNYT Skydive Viborg



En naturlig del af 23 spring er at der også er 23 pakninger, 
så det var bare at komme i gang, hurtigst muligt efter landingen. 
Hvis vi skulle nå det skulle vi ned på omkring 30 min. pr. spring i gennemsnit, og det var altså inkl. tankninger 
senere på dagen, forplejning mm.  Der var overraskende nok mødt en del lokale op, de havde ostemadder og 
kaffe med, vi spiste og drak kaffe så hurtigt som høfligheden tillod det, og så afsted igen.  

Morgenen igennem sprang vi i Smålandsfarvandet, den ene smukke ø efter den anden. Overalt hvor der boede 
mennesker var der kommet lokale for at se det, -en fantastisk modtagelse, og gæstfrihed.  Solen stod 
efterhånden ret højt, og en af de ting ingen havde tænkt på var solcreme, men det klarede en opmærksom 
beboer der med nænsom hånd smurte vores nakke og isse mens vi pakkede 

Sidst på formiddagen fik vi følgeskab af TV2 News helikopteren, der fulgte springene og landingerne i tre timer, 
spændende at se to helikoptere komme ind og lande på et dige på Lolland ,-og bestemt også spændende for 
tilskuerne. De to piloter demonstrerede igen og igen deres evne til at håndtere helikopteren, imponerende. På 
Tåsinge blev vi (igen) mødt af et par journalister fra TV2. Rigtigt hyggeligt, men desværre også lidt af en 
tidsrøver. Hurtigt færdige og afsted igen.

Rutinen: spring, lande, pakke, billeder til lokale og så afsted igen, blev efterhånden indarbejdet og efterhånden 
som vi arbejdede os ned gennem listen over øer blev der mere overskud til virkeligt at nyde det vidunderligt 
smukke landskab vi fløj og sprang over, og alle de dejlige mennesker der mødte op på pladserne.  Vi fik et par 
pauser når helikopteren skulle tanke, det var rart at slappe lidt af, og spise i nogenlunde ro.

Det stod efterhånden klart at det realistiske antal øer vi ville nå var 23.  Helikopteren skulle gerne stå på jorden 
i Roskilde igen kl. 22. Vores næstsidste spring adskilte sig fra resten, da det viste sig, at det vi troede var vores 
landingsområde, var et meget højt, uigennemtrængeligt krat. En springer landede der og det blev klart at der 
skulle vi andre ikke lande, vi landede på en purløgsmark (ja sådan noget findes)  Under forsøget på at hjælpe 
den uheldige springer ud gennem krattet blev reserven desværre trukket og det sidste spring måtte springes 
med vores reserve rig, som var medbragt til netop tilfælde at en af os måtte i reserven, vi havde dog ikke 
regnet med at den skulle trækkes på jorden.

Dagens sidste spring blev over Fyn, hos en af vores sponsorere Blue Water Shipping.  Det var efterhånden 
blevet sent og vi løb med upakkede skærme til helikopteren.  Turen fra Fyn, forbi Storebæltsbroen lige imod en 
stor måne med dagens rødfarvede afslutning i ryggen var bjergtagende, fantastisk. Stemningen i helikopteren 
var høj, men på samme tid stille og glad over forløsningen af en helt fantastisk dag. 

Springerne er fra Skydive Viborg (tidligere MFK)  Niels Høegmark, Kim (Læsø) Daugaard, Helge Leth og Jørgen 
Nygaard

KLUBNYT Skydive Viborg forsat



Ø HOP 2016 Skydive Viborg



Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson

8-9 
oktober

Klubudviklingsseminar Skanderborg DFU Helle Eriksen

11-16 
oktober

World Cup og EM  
Indoor skydiving

Polen DFU DFU

21-23 
oktober

Unionsmesterskab i 
Tunnel flyvning

Polen DFU Kjetil Nordin

28-30 
oktober

Instruktør eksamen II+I IU IU

3-6 
november

VM wingsuit performance USA DFU DFU

5 
november

Freefly netværksmøde Freefly Lærke Mogensen

19 
november

Formands og budgetmøde DFU DFU

24 
december

Glædelig jul til alle 

31 
december 

Godt Nytår til alle

Aktivitetskalender okt-dec 2016

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

http://www.dfu.dk/

