
    Swoop Project 2018. 
 
Er det i 2018 du skal videre med Canopy Piloting så er SP2018 din chance!  
DFU indbyder hermed til Swoop Project 2018. 
 
Målet med projektet er:  
- At få nye Danske talenter op på et højere niveau.  
- At få flere med til internationale konkurrencer i Europa, samt til WM, EM og WC.  
- At sikre Danske podie placeringer på verdensplan i fremtiden. 
- At udvikle canopy piloting/skærmflyvning generelt i Danmark. 
 
Kunne du tænke dig at være en del af ovenstående? Så læs videre. 
 
Projektet vil komme til at køre således.: 
- Deltagelse i opstartsweekend Januar 2018. 
- Camp. 1. 1 uges træning i USA/Dubai, med træner på international niveau, 50 spring. 
  Påsken træning fra den 25 marts  1  april, begge dage inklusiv. 
- Camp. 2. 1 uges træning i Tjekkiet, med træner på international niveau, 50 spring.  
  August måned i forbindelse med Pink Open. 
- Deltagelse i Danmarks Mesterskaberne 2018. 
- Deltagelse i min. 2 afdelinger af SwoopLiga 2018. 
 
Projektet er primært henvendt til bredden, dvs. dig der ikke har været ude at konkurrere på internationalt niveau endnu. 
 
Projektet er støttet af DFU, på vilkår som tidligere år.  
 
Vi annoncere allerede Swoop Project 2018 her i slutningen af 2017, for at have udvælges delen overstået i god tid, samt at 
kunne sikre trænere i de ovennævnte perioder. 
  
Vil du stadig videre med Canopy Piloting, og samtidig være på hold med ligesindede canopy pilots samt udvikle dig enormt 
gennem  sæsonen 2018?  
 
Send din ansøgning til DFU. 
Ansøgning skal som minimum indeholde følgende 
- Navn og klub 
- Antal spring 
- Hvilken skærm du pt. flyver i 
- Din erfaring med CP,  evt. konkurrencer og resultater. 
- Hvad er dit mål for deltagelse i Swoop Project 2018?  
 
Ansøgning sendes inden 20. December 2018, til Mikael Nissen på mmkunzendorf@gmail.com  
Du er også velkommen til at kontakte Mikael på 24298009 eller Ahmad på 60720455 for yderligere information. 
 
Vi vil kvittere for alle ansøgninger ved modtagelse, og du bedes venligst tage kontakt til os hvis du ikke får en 
bekræftelses email.  
 


