
DFU Målsætninger



Målsætninger - Administration
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Dansk Faldskærm Union

• DFU’s sekretariat er DFU’s centrale administrations- og koordinationspunkt
• Sekretariatet sikrer, at DFU’s administrative arbejdsprocesser fungerer effektivt og i 

overensstemmelse med ledelsesgrundlaget, revisionskrav og krav fra Danmarks 
Idræts-Forbund

• Sekretariatet forestår blandt andet
– Medlemsregistrering
– Administration af erklæringer og certifikater
– Økonomistyring og rapportering

• Samarbejde med klubber og udvalg udføres i overensstemmelse med de aftalte krav 
og forventninger

• Sekretariatet varetager på bedste vis DFU’s daglige kontakter til alle interessenter, 
både inden for og uden for sportens aktive udøvere

• Sekretariatet sikrer, at DFU’s hjemmesider løbende er opdateret og vedligeholdt, 
baseret på input fra bestyrelse, alle udvalg og relevante samarbejdspartnere

• Sekretariatet er kendetegnet ved et højt serviceniveau til medlemmer, bestyrelse og 
udvalg



Målsætninger - Instruktørudvalget
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Dansk Faldskærm Union

• Instruktørudvalget er faglige eksperter, der sikrer, at uddannelse og grundlæggende 
forhold er bedst mulige forud for al springvirksomhed i Danmark, herunder særligt 
sikkerhedsmæssige aspekter.

• Instruktørudvalget forestår al uddannelse af springere og instruktører i 
faldskærmssporten

• Instruktørudvalget forestår blandt andet alle springcertifikatudstedelser, godkendelse 
af springpladser og retningslinjerne for dette og sikrer herved, at enhver 
springaktivitet gennemføres med den nødvendige uddannelse og sikkerhed.



Målsætninger - Sikkerhedsudvalget
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Dansk Faldskærm Union

• Sikkerhedsudvalget koordinerer uddannelses- og sikkerhedsmæssige spørgsmål til 
opretholdelse af den bedst mulige sikkerhed inden for enhver springvirksomhed, 
særligt uddannelse, instruktørvirke og materiel

• Sikkerhedsudvalget følger løbende alle aktiviteter og foreslår ændringer i 
bestemmelser på eget initiativ, når der er begrundet behov for ændringer

• Sikkerhedsudvalget sikrer løbende erfaringsindsamling fra alle hændelser gennem 
opfølgning på rapporter om hændelser og uheld



Målsætninger - Materieludvalget
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Dansk Faldskærm Union

• Materieludvalget opretholder løbende en høj ekspertise for materielområdet og den 
materieltekniske uddannelse af faldskærmsspringere, materielteknikere og 
faldskærmsinstruktører

• Materieludvalget følger løbende udviklingen i materiel og dets anvendelse i sporten 
og foreslår ændringer i bestemmelser på eget initiativ, når der er begrundet behov 
for ændringer

• Materieludvalget sikrer til stadighed, at vedligeholdelse, anvendelse, kontrol og 
reparation finder sted med størst mulig sikkerhed for udøvere af sporten



Målsætninger - Aktivitetsudvalg
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Dansk Faldskærm Union

• At der nedsættes et aktivitetsudvalg med en formand der vælges blandt DFU’s
bestyrelse og et medlem, der udpeges fra hvert af DFU’s disciplinudvalg. Udvalget 
administrerer bredde- og klubaktiviteter samt koordinerer breddeaktiviteter årligt og 
fremlægger aktivitetsplan og input til DFU’s årlige budget

• Aktivitetsudvalget fastholder, udvikler og inspirerer alle aktive faldskærmsspringere 
på alle niveauer i bredden på tværs af klubberne

• Aktivitetsudvalget inspirerer og koordinerer aktiviteter fra grundlæggende 
disciplinuddannelse i alle sportens discipliner frem til udtagelsen af elitespringere

• Aktivitetsudvalget koordinerer disciplinudvalgenes involvering i breddeaktiviteter og 
støtter klubberne i deres arbejde med at gennemføre aktiviteter, der udvikler 
bredden i sporten

• Aktivitetsudvalget inspirerer til udvikling af klubberne, således at medlemstilgangen 
sikres, medlemmerne fastholdes og udvikles



Målsætninger – Canopy Piloting(CP)
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Dansk Faldskærm Union

At der nedsættes et disciplinudvalg på mindst 3 medlemmer, der udpeges eller vælges 
årligt blandt udøvere af CP i Danmark. Udvalget planlægger CP aktiviteter årligt og 
fremlægger aktivitetsplan og input til DFU’s årlige budget. Udvalget administrerer 
bredde- og eliteaktiviteter i samarbejde med Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget
• Fremmer sikker skærmflyvning generelt
• Maximalt deltagerantal til FAI konkurrencer, repræsenterende DFU

Mission
• At sikre kvalificerede undervisere til skærmflyvningskurser
• Til stadighed at holde fokus på talentudvikling
• At sikre en årlig koordineret træningsplan

Værdier
• Sikkerhed
• Rollemodel/mentor
• Loyalitet over for DFU

Målsætning
• At være i top 10 på FAI Ranking list
• Endnu flere piloter på højt internationalt niveau



Målsætninger – Freefly
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Dansk Faldskærm Union

At der nedsættes et disciplinudvalg på mindst 3 medlemmer, der udpeges eller vælges 
årligt blandt udøvere af Freefly i Danmark. Udvalget planlægger Freefly aktiviteter årligt 
og fremlægger aktivitetsplan og input til DFU’s årlige budget. Udvalget administrerer 
bredde- og eliteaktiviteter i samarbejde med Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget
• Freefly i Danmark skal være nemt at komme i gang med. Regler og krav skal være 

overskuelige
• Freeflyudvalget har mindst 2 tilbud hver måned i perioden fra april til september
• Regler om Freefly og aktivitetskalenderen ligger let tilgængelige på dfu.dk
• Freefly i Danmark skal udvikle sig på alle niveauer, og der skal være muligheder og 

tilbud for alle
• Freeflyudvalget arrangerer 1-on-1 coaching for nye freeflyere, skillcamps for 

bredden, advanced camps for øvede springere samt et Freefly-projekt for toppen
• Freefly i Danmark skal have flest aktiviteter, nem tilgængelig information og de 

bedste udviklingsmuligheder
• Freeflyudvalget har et bredt tilbud af aktiviteter samt de bedst uddannede 

instruktører
• Aktiviteter skal være opdateret på dfu.dk
• Freefly i Danmark skal have et freefly-projekt, som har til formål at skabe en bredere 

top og at løfte dansk freefly til europæisk niveau



Målsætninger – Formationsspring(FS)
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Dansk Faldskærm Union

At der nedsættes et disciplinudvalg på mindst 3 medlemmer, der udpeges eller vælges 
årligt blandt udøvere af FS i Danmark. Udvalget planlægger FS aktiviteter årligt og 
fremlægger aktivitetsplan og input til DFU’s årlige budget. Udvalget administrerer bredde-
og eliteaktiviteter i samarbejde med Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget

Målsætning for 4-mands formationsspring, elite:
• At skabe og vedholde er 4FS landshold, som kan klare sig inden for top 15 placering 

ved et VM
• Altid at have 8 højt kvalificerede 4-way springere som bruttotrup, hvoraf de 4 bedste 

udgør landsholdet
• At have 2 kvalificerede videospringere til bruttotruppen
• Bruttotruppen skal fremstå som forbilleder og rollemodeller for breddens springere, 

således at springere inspireres til at udvikle sig inden for FS disciplinen

Målsætning bredde:
• At udbrede viden og færdigheder inden for FS til en bred skare af DFU’s medlemmer
• At sikre, at der til stadighed er kontakt mellem elite- og breddespringere, så nye 

talenter udpeges og udvikles

Målsætning for storformationsspring
• At udvikle teoretisk viden og færdigheder blandt alle interesserede FS springere, 

således at der inspireres til at deltage i FS formationer på 100+ springere
• At sikre, at der ved alle storflystævner er instruktører til rådighed for coaching og video 

inden for storformationsspring
• At sikre rammerne til forbedringer af den aktuelle danske rekord i største formation



Målsætninger – Præcisionsspring
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Dansk Faldskærm Union

At der nedsættes et disciplinudvalg på mindst 3 medlemmer, der udpeges eller vælges 
årligt blandt udøvere af præcision i Danmark. Udvalget planlægger præcisionsaktiviteter 
årligt og fremlægger aktivitetsplan og input til DFU’s årlige budget. Udvalget administrerer 
bredde- og eliteaktiviteter i samarbejde med Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget

• Vedligeholde et:
– Bruttohold på op til 10 elitespringere
– Talenthold som basis for flere elitespringere

Udvalget vil:
• Infomere og oplyse om disciplinen i så mange klubber sm muligt
• Arbejde målrettet på at skabe et positivt omdømme for vores disciplin, herunder internt 

på eliteholdet gennemgå en transformation med hjælp fra mentaltræner og 
metaltræning, der skal fordre en god stemning blandt og omkring præcisionsspringere

• Forøge puljen af nye præcisionsspringere i takt med at interessen stiger henover årene 
og herunder oprettet en mentorordning for alle de nye springere, der gerne vil deltage

• Arbejde for bedre synergi og samarbejde mellem de andre discipliner samt 
speedpræcision mhp. at udnytte ressourcer (fly, springpladser mv.), erfaringer og set-
ups bedre

• Have nok internationale dommere, heraf minimum én dommer med international status
• Stille et hold og individuelle springere, de ved WC og VM opnår en placering i top10
• Sikre og understøtte nationale konkurrencer og afholdelse af DM i fællesskab med de 

andre discipliner



Målsætninger – Wingsuit Flying
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Dansk Faldskærm Union

• At der blandt erfarne Wingsuit springere og interesserede medlemmer og klubber 
iværksættes aktiviteter til støtte for udviklingen af Wingsuit i Danmark

• At aktiviteterne medvirker til udvikling af disciplinen gennem tilgang af nye springere

• At udøvere af disciplinen forbedre færdigheder og udvikler kompetencer til gavn for 
sikkerhed og udbredelse af Wingsuit

• At udøvere af disciplinen løbende forøges med henblik på at udføre flok flyvning

• At der uddannes kompetente instruktører


