
De Skjulte Helte – fortællinger om vores frivillige og medlemmer som er med til at gøre en 

forskel for sporten 

En af faldskærmsportens udfordringer i Danmark er, at vi har utrolig få kvinder i vores sport. Det er en 

opgave, som bestyrelsen prioriterer og som er skrevet ind i vores strategiaftale med DIF. Det er altså en 

udfordring, som bestyrelsen har et stort ønske om at ændre ved. Som altid er vi dog afhængige af de 

dedikerede frivillige kræfter, som er ude i klubberne.  

 

Fra et tandemspring til en ide på New Zealand der 

siden tog fart  

Ditte Bailey Winther er en af vores dedikerede 

frivillige, som netop arbejder for at få flere kvinder 

i sporten – det har vi taget en snak med hende om. 

Som instruktør, tidligere stævneleder og 

kantineansvarlig osv., er det ikke fremmed for 

Ditte at arbejde frivilligt for faldskærmssporten. 

Ditte startede i sporten for 8 år siden med et 

tandemspring: 

 

”Jeg startede for 8 år siden. Jeg havde solgt min hest og var et sted i mit liv, hvor der skulle ske noget. Derfor 

prøvede jeg et tandemspring, som var en virkelig fed oplevelse. Jeg blev efterfølgende opfordret til at 

tilmelde mig et elevforløb, – jeg måtte dog vente ½ år, før jeg startede som elev. Da jeg startede, blev jeg 

med det samme grebet af sporten og der gik ikke længe før konkurrencerne fik min opmærksomhed, hvor 

særligt FS tiltalte mig. Jeg kan godt lide holdånden og samarbejdet, man har med sit hold. I 2016 var jeg på 

kvindelandsholdet, som jeg var til VM med i Chicago. Det var en super fed oplevelse, som jeg havde trænet 

intensivt for i flere år”. 

 

Ideen med ”kvindeprojektet” startede på New Zealand og tog derefter fart: 



 

”Jeg fik ideen på New Zealand, hvor det startede med et helt almindeligt elevhold for kvinder. Jeg blev 

grebet af det og siden har det udviklet sig til et Åbent Hus-arrangement og en facebookside for kvinder med 

over 1600 følgere, der hedder "Faldskærm for kvinder". Siden bruger jeg også meget til at fortælle 

interesserede om sporten. Det har vist sig, at der er en kæmpe interesse for faldskærmsporten blandt 

kvinder i Danmark. Jeg bliver fx kontaktet dagligt af 2-3 interesserede kvinder, som gerne vil vide mere om 

sporten og om hvordan man kommer i gang. Det er virkelig fedt.  

Jeg vil dog gerne understrege, at jeg aldrig kunne have gjort det alene. Jeg har fået rigtig meget hjælp fra 

andre kvinder i sporten, som har bidraget med fede billeder og gode historier. Generelt er vores springere 

også gode til at sprede budskabet om projektet, både på Facebook og i deres netværk. Det sætter jeg 

virkelig stor pris på – tusind tak for det.” 

 

Vores fællesskab og sammenhold er vejen 

frem 

Ditte har ikke svaret på hvorfor vi ikke er flere 

kvinder i sporten og undrer sig faktisk også over 

det, men deler gerne sine tanker om det: 

”Jeg undrer mig egentlig ofte over, hvorfor vi 

ikke er flere kvinder, da jeg oplever en meget 

imødekommende og venlig kultur i klubberne. 

Måske er vi ikke altid gode til at få snakket med 

vores nye springere om processen og oplevelsen 

i forbindelse med et spring. Jeg tror det er 

vigtigt for mange kvinder, at de får sat ord på 

deres oplevelser – især med de første spring. 

Det glemmer vi nogle gange. 

Ellers har det jo desværre en selvforstærkende effekt, at vi er mange flere mænd end kvinder i sporten. Det 

betyder både, at kvinder ikke har nogen de kan spejle sig i og at kvinder kan synes det er svært at blive en 

del af fællesskabet. Det er jo rigtig ærgerligt, da vi har et virkelig godt fællesskab og sammenhold.  

 

Nøglen er ikke nødvendigvis at tage særligt hensyn til 

kvinder 

Ditte mener ikke, at klubberne skal yde en særlig indsats 

overfor for nye kvinder eller at de skal give kvinder 

særbehandling:  

 

”Jeg synes egentlig ikke, at klubberne skal gøre noget 

specielt for kvinder eller at de skal tage særligt hensyn til 

kvinder. Det tror jeg egentlig også man vil blive lidt træt 

af som kvinde. Jeg tror dog, at vi i klubberne skal være gode til at tage i mod nye og være åbne og 

inkluderende, samt vise og viderebringe vores fantastiske sammenhold og fællesskab. Jeg oplever i hvert 

fald, at det er dér vi ofte ”taber” nye medlemmer, både mænd og kvinder ” 

 

Ditte har også en personlig interesse i, at få flere kvinder i sporten og oplever nogle gange at kvinder ikke er 

klar over, at de kan blive faldskærmspringere: 

https://www.facebook.com/Flyvendekvinder/?ref=br_rs


 

”Mange kvinder har desværre den opfattelse, at faldskærmsporten ikke er noget for kvinder. Jeg har 

decideret hørt kvinder sige, at de ikke troede man kunne springe faldskærm som kvinde. Det synes jeg er 

rigtig ærgerligt, at kvinder har den opfattelse og det vil jeg gerne lave om på.  

Derudover synes jeg det giver en bedre balance i miljøet, hvis vi er flere kvinder, så jeg har selvfølgelig også 

en personlig interesse i at få nogle flere kvinder i sporten.  

Hvis du vil hjælpe med at sprede budskabet om at vores fantastiske sport også er for kvinder, så gå ind på 

Facebook siden "Faldskærm for kvinder" og like siden. Del og like opslagene og inviter alle dine venner til 

siden. Jo flere følgere og delinger siden får, jo flere kvinder bliver inspireret via opslagene til at starte i vores 

fantastiske faldskærms-sport.” 
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