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Brabrand, 16. juli 2018 

Tyveri- og hælerisag 
Som de fleste er bekendte med, har Jan Dahl begået og tilstået et omfattende tyveri 
af faldskærmsudstyr under hans ophold i USA, hvorefter en del af dette udstyr er 
blevet solgt videre her i Danmark siden august 2016. 
 
Siden det er blevet opdaget, først i USA, siden i Danmark, har der foregået en større 
efterforskning af, hvad der er sket, og ikke mindst omfanget af sagen. Kulminationen i 
sagen har indtil nu været Jan Dahls tilståelse, som dermed også giver DFU mulighed 
for at håndtere sagen i offentligheden. 
 
Først og fremmest handler det lige nu om at sikre, at faldskærmsudstyret, Jan Dahl 
har solgt i Danmark, kommer tilbage til de rette ejermænd.  
 
Det sker i et samarbejde imellem de retmæssige ejere i USA, Martin Kristensen (SDV), 
Torben Glud (VAF), det danske Politi og Dansk Faldskærms Union. 
 
I praksis står Martin Kristensen for at koordinere indsamlingen af udstyret, og han kan 
kontaktes på tlf. 28 18 88 11. 
 

Returnering af det stjålne udstyr 
Har du købt stjålet udstyr, i dette tilfælde af Jan Dahl, har du højst sandsynligt handlet 
i god tro. For at bevare god tro gælder følgende: 
 

• Er udstyret fortsat i din besiddelse, kontakt da Martin Kristensen hurtigst muligt 
og find ud af hvordan du får udstyret afleveret til ham 

• Har du solgt udstyret videre, er det din pligt, at gøre hvad du kan for at få (altså 
købe) udstyret tilbage og derefter aflevere det til Martin Kristensen. Lykkes det 
ikke, skal du kontakte DFU på teknisk@dfu.dk. 

 
Praksis er, at så længe man handler i god tro, så er man er straffri. Det kræver dog, at 
man gør en aktiv indsats, når man er blevet klar over, at man muligvis kan være i 
besiddelse af hælervarer. 
 
Altså har man en rigtig god sag selv, hvis man aktivt rydder op i den del af hæleriet, 
man selv er indblandet i. Og tilsvarende står man med en rigtig dårlig sag, hvis man 
forholder sig passivt og grejet ikke frivilligt og hurtigst muligt bliver returneret. 
 
DFU har i den forbindelse været i kontakt med det danske Politi, som bekræfter 
ovenstående praksis og fremgangsmåde. 
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Den økonomiske del: 
Har du købt stjålne varer, er det stadig de oprindelige ejere, som er retmæssige ejere. 
Dvs. du ikke har krav på økonomisk kompensation mod at levere varerne retur. 
MEN: Jan Dahl vil gerne råde bod på så meget om muligt. Derfor kan du, efter varerne 
er afleveret til Martin Kristensen, bede om at få pengene retur. Returnering af 
pengene er 100% et mellemværende mellem køber i første led og Jan Dahl – og i 
sidste instans et civilretsligt anliggende. (Det vil sige alene en sag mellem dig som 
given køber og Jan Dahl.) 
 

Sagen generelt 
Det er i sagens natur en ret ulykkelig sag for alle parter. For de retsmæssige ejere af 
udstyret, for køberne af udstyret, for Dansk Faldskærmssport og, om end 
selvforskyldt, Jan Dahl. 
 
I vores dialog med Politiet har der været stor ros og respekt for det aktive indsats, der 
har været i forhold til viljen til at få tilvejebragt det stjålne udstyr, og det gensidige 
samarbejde der har været i det danske faldskærmsmiljø. 
 
Derfor handler det nu om at vi i fællesskab får ryddet helt op, så vi kan genoprette 
tilliden til, at alt udstyr anvendt i Danmark er retmæssigt anskaffet. 
 
I den forbindelse er der også ved at bliver udarbejdet overblik over det stjålne udstyr, 
herunder lister med serienumre, så vi i DFU’s materielsystem kan sikre, at alt udstyr 
kommer retur til de retmæssige ejere. 
 
For så vidt sagen vedr. Jan Dahl selv og Dansk Faldskærmssport vil denne blive 
behandlet af DFU’s bestyrelse snarest muligt. 
 
Hvis der er yderligere spørgsmål kan de rettes til teknisk@dfu.dk 
 
 
På bestyrelsens vegne, Dansk Faldskærms Union 
Jens Pedersen, Teknisk Sekretær 
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