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Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –     +45 43 26 27 77 –       dfu@dfu.dk 
 

Brøndby, d. 25. februar 2020 
Til:   DFU’s Repræsentantskab 
  DFU’s bestyrelse 
  Heidi Lodahl og Svend Åge Holst, interne revisorer 
  DIF 
  KDA 
  Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen – Niels Essemann 
   
 

Indkaldelse til Dansk Faldskærms Unions ordinære repræsentantskabsmøde 2020 
Ref.: Vedtægter for Dansk Faldskærms Union (18. udgave marts 2018 se WWW.DFU.DK). 
 
Hermed fremsendes endelig dagsorden, oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte 
klubbers/centres stemmeantal, revideret regnskab 2019, notat fra intern revision, indkomne forslag, 
årsberetninger fra udvalgene, samt budget 2020 til repræsentantskabet, bestyrelse og udvalg jævnfør 
DFU’s vedtægter. 
 

Dansk Faldskærms Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde 
 

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 10.00 – 15.00 
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
 
Jf. vedtægternes § 5. stk. 2 har hver klub/center en repræsentant.  
DFU skal have meddelelse om, hvem der er klubbens repræsentant, senest 2 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Ref.  
a. Vedtægter for Dansk Faldskærms Union (18. udgave marts 2018) ‐ se link ovenfor. 
b. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde af 29. januar 2020. 
 
Bilag 
Repræsentantskabsmødets sammensætning og stemmefordeling 
Beretninger: 
Formands‐ og udvalgsberetninger 
Forslag fra DFU’s bestyrelse 
Ernst & Young ‐ Årsrapport 
Notat fra Intern Revision  
DFU’s budget 2020  
 

   



 

 
 

Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –     +45 43 26 27 77 –       dfu@dfu.dk 
 

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2020 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning fra formand. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse. 
6. Valg af formand (Lige år) 
7. Valg af næstformand (Ulige år) 
8. Valg af økonomiansvarlig (Ulige år)  
9. Valg af teknisk sekretær (Lige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlem med primært ansvar for elite (Ulige år) 
11. Valg af bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredde (Lige år) 
11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. 
12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant. 
13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 
14. Eventuelt. 
 
Ad punkt 6 – 11. Følgende bestyrelsesposter er på valg 
  Formand – Flemming Olsson, SFH ‐ ønsker ikke genvalg –  
Bestyrelsen peger på næstformand Louise Staal‐Thomsen, SDV  
  Vælges Louise Staal‐Thomsen til formand, så skal der vælges ny næstformand for en 1 årig periode  
  Teknisk sekretær – Jens Pedersen, WJ ‐ ønsker genvalg 
  Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredden – Jakob Sparvath, OFC – ønsker ikke genvalg 
  1. suppleant – Stefan Olsen – ønsker ikke genvalg 
  2. suppleant – Alex Ljungberg – ønsker genvalg 
 
Ad punkt 12. Valg til Ordensudvalget (formand) 
  Medlem Kim Friisgaard – ønsker genvalg 
 
Ad punkt 13. Valg til interne revisorer 
  Svend Åge Holst og Heidi Lodahl – ønsker begge genvalg 
 

   
 
 

P.b.v. 
 

Dansk Faldskærms Union 
 
 

Flemming Olsson 
Formand 



Bilag 1 a 

Sammensætning af DFU's repræsentantskab til  
det ordinære repræsentantskabsmøde d. 14. Marts 2020 kl. 10.00

Antal
medlemmer 

Antal
stemmer

Klubber
Aversi 185 4
DFC 35 1
FDK 121 3
FF66 5 1
FKNF 42 1
HFK 100 3
HLF 72 2
JGKI 16 1
NFK 89 2
NJFK 131 3
OFC 139 3
POPs 7 1
Skydive2000 188 4
Faldskærmsklubben Bornholm 89 2
SDV 153 4
Skydive Stauning 9 1
SFH 11 1
VAF 445 9
WJ 148 3
ØFK 67 2
ÅFC 114 3
Antal stemmer 54
Antal medlemmer pr. 31/12 2019 2166

Opgjort pr. 31/12 2019



 

 

Formandens  
Årsberetning 2019 

 

Velkommen til repræsentantskabsmødet 2020. 

2019 vil gå over i historien som et af de vådeste år nogensinde. Det påvirker selvfølgelig 
springaktiviteten. Vi håber, at sommeren i år vil bringe balance i regnskabet. Bestyrelsen har 
igen haft et travlt år. 2019 blev planlagt med et rekordstort antal aktiviteter og et rekordstort 
budget. Mange blev heldigvis gennemført. For første gang fik vi planlagt årets aktiviteter i tæt 
samarbejde mellem klubberne med bedre koordination for alle aktiviteterne – til både 
bestyrelsens, udvalgenes og klubbernes tilfredshed. For året i år har vi gentaget succesen på 
det velbesøgte og vellykkede aktivitets seminar. Bestyrelsens arbejde med at komme på 
sporet med vores 4-årige strategiaftale med DIF har fået mere fokus i året, og vi er på vej til at 
opfylde målsætningerne. Vi har dog brug for at klubberne aktivt går ind i arbejdet med at 
opfylde målene. Mere herom senere. 
 

Sikkerhed 
Igen i år har vi undgået fatale ulykker og ingen alvorlige invaliderende ulykker. Landinger i 
High Performance skærme kræver dog fortsat opmærksomhed på uddannelse, piloter og fra 
alle instruktører. På årets instruktør årsmøde udtrykte vores master riggere en bekymring for 
vores springeres generelle materielviden, hvilket kan påvirke sikkerheden i sporten. Udvalg 
og bestyrelse har taget emnet op, og vil iværksætte initiativer til en forbedring på dette 
område. 
 

Bestyrelsens arbejde 
Ved sidste års repræsentantmøde fik vi Lærke Mogensen ind som bestyrelsesmedlem og Alex 
Ljungberg ind som suppleant. De er begge kommet godt ind i arbejdet. Specielt tak til Lærke 
som har påtaget sig opgaven som sportschef for vores elitespringere. 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, et strategiseminar samt en hel række udvalgsmøder og en 
del DIF-møder gennem året. 

DFU´s Tandem portal kom i luften med 4 samarbejdende klubber, dog ikke uden problemer. 
Bookingdelen giver udfordringer på grund af store forskelle mellem klubbernes måde at 
håndtere bookning på. Vi besluttede at udvide med elevsprings booking, så alle klubber kan 
komme på siden. Der er dog stadig en del arbejde med at få siden til at fungere effektivt. 

Medlemsdatabasen udvikles fortsat og indeholder nu mulighed for indmeldelse af elever. I år 
arbejdes der med at få funktionen for udmeldelser færdig, så klubberne selv kan udmelde 
medlemmer samt at gøre tandemerklæringen digital. Over de næste år vil vi digitalisere 
yderligere arbejdsprocesser inkl. digitale certifikater. 



 

 

For at forbedre fastholdelsen af vore nye elever indførtes en velkomst til nye medlemmer og 
et spørgeskema for de medlemmer, der ikke fortsætter i sporten. I løbet af året vil 
spørgeskemaet blive konkretiseret yderligere, så vi får et bedre datagrundlag til klubbernes 
fastholdelsesarbejde. I løbet af det nye år vil vi formentligt kunne iværksætte yderligere 
aktioner for at fastholde vore klubmedlemmer.   

Frivillighedskampagnen har kørt igennem hele året med portrætter af vores ildsjæle, til 
inspiration for alle os andre. Vores frivillige yder en enorm indsats, der sikrer at klubber og 
union fungerer i hverdagen og til vores stævner. 

Flere kvinder i sporten blev igennem hele året kørt af Ditte Bailey, med støtte fra DFU´s 
kontor – og det med stor succes. Dittes indsats har resulteret i en større opmærksomhed blandt 
kvinderne. Samlet set har vi set en fremgang i kvindelige elevspringere fra ca. 15% i 2018 til 
over 18% i 2019. Denne fremgang skyldes at 22% af alle indmeldelser i 2019 var kvinder. 
Lad os gøre alt for at de bliver i sporten.  

Igennem en længere periode har DFU prioriteret at være mere tilstede på flere digitale 
kanaler. Både så vi kan være i kontakt og dialog med vores medlemmer, samt fortælle 
medlemmernes gode oplevelser, men også for at skabe ekstern synlighed af vores sport. 

Vi er blevet mere aktive på Facebook, hvor vi blandt andet har fordoblet antallet af vores 
følgere og kommunikerer med langt flere mennesker end tidligere. 
Vi har fået en ny hjemmeside, skydive.dk, som kommer til at markedsføre tandem- og 
solospring.  

Vi sender nyhedsbrev ud ca. 1 gang i måneden til vores ca. 3500 medlemmer. Nye 
medlemmer får en velkomsthilsen fra DFU, hvor de bliver budt velkommen og hjulpet videre. 
Nye C-springere får en “tillykke hilsen” fra DFU-kontoret, hvor vi fortæller om de 
muligheder, som certifikatet giver i sporten. 

På årets succesfulde instruktør årsmøde introduceredes et oplæg til et digitalt 
undervisningsmateriale ved Flemming Borup Andersen. Arbejdet er nu sat i gang. På mødet 
besluttede vi endvidere at arbejde med at gøre instruktøruddannelsen mere fleksibel. 

Bemanding på kontoret besluttede vi sidst på året at udvide med en deltids 
studentermedhjælper. Bestyrelse og klubber har brug for mere support i implementeringen af 
vore strategispor og ved at frigøre Nikolaj fra rutineopgaver skaber vi tid til mere support. 

I vores strategispor indgår kraftcenter tanken. Efter et tilløb med et forsøg i OFC som ikke 
gav det ønskede resultat, har bestyrelsen redefineret grundlaget og vil i løbet af året finde en 
eller flere klubber der er interesseret i at indgå i et samarbejde med DFU og at blive 
kraftcenter for sporten. 

Bestyrelsen vil i løbet af året påbegynde arbejdet med at opdatere DFU´s strategi fremadrettet. 
Vi håber, at alle klubber vil bakke op om dette arbejde, når vi involverer klubberne i arbejdet. 
 



 

 

Økonomi 
DFU har stadig en god økonomi med et sundt omkostningsniveau og fornuftig daglig drift. 
Disciplinen fra klubber og udvalg ved afregning af tilskud m.v. er blevet bedre og 
dokumentationen kommer nu hurtigere ind end tidligere. Egenkapitalen er fortsat på et 
niveau, hvor vi, som bestyrelse, ønsker den skal være. Årets resultat et mindre underskud på 
ca. 150.000 t.kr., som er mindre end vi havde budgetteret. Bestyrelsen har igennem året været 
særdeles rundhåndet og godkendt adskillige ekstra aktiviteter. Vi har for 2020 lagt et meget 
ambitiøst budget med et større budgetteret underskud. Dette begrænser bestyrelsen mulighed 
for at godkende ekstra aktiviteter. Alle klubber og udvalg opfordres til at sikre at det 
rekordstore antal planlagte aktiviteter gennemføres samt at udvalgene informeres i tilfælde af 
aflysninger, så andre aktiviteter kan få gavn af midlerne. 
 

Sportslige aktiviteter 
Danmarks Mesterskaberne i 2019 
Danske mestre i Freefly – Flux - Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen 
(video). 

Danske mestre i formationsspring 4 Way: - MIL – Martin Mikkelsen, Stefan Olsen, Morten 
Krogh, John Petersen, Michael Dalsjø (video). 

Danske mestre i formationsspring 8-Way 
SkyF-8 – Ditte B. Winter, Lars Petersen, Mia Stræde, Hans Oksen, Michael Ladegaard, Peter 
Stræde, Sten Ramlyng, Peter ”Elias” Knudsen, Hans Jørgen Burkall (video). 

Dansk mester i Præcision 
Michael Burmeister. 

Dansk mester i Canopy Piloting (Overall) 
Timmi T. Thomsen.  

Dansk mester i Wingsuit  
Ulf Munkedal. 

En stor tak til West Jump, NJFK og FDK for afholdelsen af vores mesterskabskonkurrencer. 

Første danmarksmesterskab i indoor skydiving (tunnel) 2020 
En stor tak til alle vores atleter der igennem året har deltaget i World Cup konkurrencer i CP, 
FreeFly, Wingsuit og FS. 

UM i tunnel 
Blev i år afviklet i Hurricane Factory Berlin´s 17ft store tunnel med rekord deltagelse af 9 
hold i A rækken og 8 hold i B rækken. Specielt skal nævnes at indtil flere her ”nye” FS 
springere med ganske få FS spring deltog på flere af holdene. Tak til de elitespringere der 
coachede de helt unge hold.  

Waarriers Reloaded vandt 4way I A -rækken og Subsonic tog 1. pladsen i B-rækken 



 

 

Tak til vores dommere der igen i er stillet op til alle vore konkurrencer. 
 

Mere sport i sporten 
Vi har, som Union, behov for flere deltagende springere og hold i vores 
mesterskabskonkurrencer. Klubberne opfordres til aktivt at opfordre, støtte og promovere 
klubmedlemmernes deltagelse i alle vores konkurrencer og bredde udviklingsaktiviteter. Vi 
ønsker fortsat at opretholde Danske Mesterskaber i alle vores discipliner og med mængden af 
discipliner, som er steget gennem årene, behøver vi endnu flere atleter.  

 
Rekorder 
2019 bød på en Dansk verdensrekord – intet mindre! 
Som de første nogensinde satte 17 danske springere en verdensrekord i formationsnatspring, 
ved at gennemføre en formation med 2 point. Rekorden blev sat over Lolland.  
Rekordholderne er: Mie Awesome Jusjong - Anne Mine Møller Petersen - Ditte Bailey 
Winther - Per Frydkjær - Peter Elias Knudsen - Peter Faaborg - Jacques Jonsman - Peter 
Graversen - Carsten Cooper-Jensen - Michel Awesome Kristensen - Peter Stræde - Hans 
Linding Oksen - Kasper Knørr Brandt-Svanekier - Jonas Landeværn Kristensen - Martin 
Pedersen - Martin Mikkelsen - Anders Krabbenhøft - Mads Nørrelund Olsen (video). 

Christian Webber satte under World Cup i Sydafrika ny dansk rekord i Canopy Piloting Speed 
med 2,051 sekunder. 
 

Sportspokalen tildeles i år 
Flux - Benjamiin Laudrup, Emil Landeværn - Jacob Madsen (video) får fortjent sportspokalen 
i år. De har gennem en energisk træningsindsats leveret verdensklasse resultater i Freefly og 
samtidig lagt en enorm indsats i at være til stede for breddeudviklingen i Freefly for danske 
springere. De er, som DFU-atleter, et forbillede for os alle og fortjent får de sportspokalen i 
år. 
 

Fortjenstpokalen tildeles i år 
Anne Mine Møller Petersen, der som DFU-bestyrelsesmedlem med ansvar for elite, og på 
samme tid landsholdsspringer i en stor del af tiden, har leveret en formidabel indsats for DFU. 
Som sportschef og eliteansvarlig har hun med stædighed og udholdenhed tilført vores 
elitearbejde indhold og struktur. Anne Mine har taget udfordringen og kampene med at stille 
krav til vores eliteudøvere og dermed lagt grunden til fremtidige sportslige resultater. 

 

DZDK 
I løbet af vores første år med samarbejdet med Dropzone Denmark har DZDK tilført DFU 
over 180 medlemmer og 23 nye C-certifikat springere. Hertil kommer at DZDK har afviklet 



 

 

over 800 tandems. Herudover har DFU springere i et større omfang benyttet mulighederne på 
DZDK. Enkelt omkringliggende klubber har fundet fordele ved at samarbejde og udnytte 
fordelene på pladsen i Herning. Det er bestyrelsens håb, at flere klubber ser fordelene ved at 
trække på DZDK´s kompetencer og ressourcer. I skrivende stund er forhandlingen om en 
forlængelse af samarbejdet i gang, og vi forventer at samarbejdet fortsætter. 
 

KDA 
Efter en del års arbejde er det lykkedes for DFU i tæt samarbejde med paraglider og 
svæveflyver forbundene, at få KDA omstruktureret og reduceret i størrelse og omkostninger. 
KDA er fremadrettet en lille administrativ organisation, der udelukkede varetager relationen 
til FAI som er nødvendig af hensyn til FAI´s regler og vedtægter. DFU´s årlige kontingent er 
reduceret betydeligt, og fremadrettet kan vi forvente at vores springeres FAI licenser bliver 
omkostningsfri. 
 

DIF 
Bestyrelsen har i året gennemført 2 statusmøder med DIF med præsentation af vores status og 
fremdrift på de 4 strategispor, der blev aftalt i 2017 som grundlag for støtten på 1,4 mio. kr. i 
4 år. Møderne er resulteret i et samlet set positivt resultat, hvor vores fremgang i resultater er 
bemærket – lige som de manglende resultater på nogle få områder selvfølgelig er adresseret. 

Bestyrelsen har på baggrund af efterårets formandsmøde iværksat en kaskade af vore 
overordnede DFU målsætninger ned på klubniveau, og forventer, at alle klubber byder ind 
med individuelle klub målsætninger således vi helt kommer i mål på alle 4 strategispor. 
 

DIF/DGI’s foreningspulje 
Danmarks Idrætsforbund vil sammen med DGI igen den 1.marts 2020 åbne op for en ny pulje 
på 44 mio. kr. For at sikre DFU klubbernes mulighed for at udnytte tilskudsmuligheder 
arrangerede vi en uddannelsesweekend, hvor alle kunne få viden og hjælp til at skrive 
ansøgninger til fonde og puljer. Desværre var det kun jyske klubber, der tog mod tilbuddet. 
Det er vores håb, at så mange som muligt udnytter muligheden for at få tilskud til materiel, 
klubhuse osv. Få hjælp på DFU´s kontor.  
Kom i gang – puljen uddeles i takt med at ansøgningerne kommer ind! Puljen uddeles sidste 
gang i 2021. 
 

Afslutning 
Tak til alle de frivillige der som klubbestyrelser, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer 
og alle øvrige ildsjæle der tilsammen sikrer at alle springere gennem 2019 – på trods af meget 
regnvejr, fik mange gode oplevelser i sporten. 

Ved dette års repræsentantskab træder jeg tilbage (igen), og en ny formand tiltræder, og 
endvidere vælger vi et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Jacob.  



 

 

Tusind tak til Jacob for din indsat gennem de seneste år med AU-opgaver for DFU. Det er mit 
håb, at klubberne bakker op om den nye formand og bestyrelsen, samt dens arbejde, således at 
vi fortsat sikrer udvikling til gavn for medlemmerne og sporten. 

Det er mit håb, at alle får et godt spring år – uden alvorlige uheld og et godt og konstruktivt 
repræsentantskabsmøde. Pas godt på jer selv – og hinanden. 

 

Flemming Olsson  
Formand for DFU 

 



 

 

Instruktørudvalget  
Årsberetning 2019 

 

Instruktørforkursus og -eksamen blev afholdt på Brorsonskolen i Varde med Varde 
Faldskærmsklub som vært. Et nyt koncept blev introduceret, hvor klubberne, der sender folk 
til eksamen, også skal stille med en hjælper. Det aflaster både IU og evt. værtsklub. Dette 
koncept var en succes og vil blive videreført.  

Til instruktørforkursus var der 16 deltagere. Der blev ikke afholdt 1’er forkursus i 2019.  

Til 2’er eksamen havde vi 15 deltagere, hvoraf 10 bestod og 1 er blevet tilbudt en reeksamen.  

Til 1’er eksamen havde vi 6 deltagere, hvoraf 2 bestod. Som konsekvens heraf vil 1’er 
forkursus blive genindført med høj prioritet, således kommende 1’er aspiranter kan blive 
bedst muligt forberedt på det der møder dem til eksamen og hvilke krav vi stiller til 
kommende 1’ere.  

Der har været to disciplinærsager, der har ført til inddragelse af hhv. et 1’er certifikat og et 
tandemmastercertifikat – begge med mulighed for generhvervelse. 1’er certifikat er 
generhvervet primo januar 2020.  

Et tandemmastercertifikat er midlertidigt inddraget (helbredsbetinget).  

Status på instruktørcertifikater:  

- AFF: 32 gyldige certifikater i 2019. 9 Har pr. 10/2 2020 ikke generhvervet… 
- Tandem: 45 gyldige certifikater i 2019. 18 har pr. 10/2 ikke generhvervet… 
- Instr. I: 65 gyldige certifikater i 2019. 12 har pr. 10/2 ikke generhvervet… 
- Instr. II: 62 gyldige certifikater i 2019. 22 har pr. 10/2 ikke generhvervet… 

Årsagen til en del af disse udløb vurderes at være manglende førstehjælpskursus, hvorfor vi 
forventer at flere fornyer deres status snarest. Men generelt ser det desværre ud som om at vi 
mister flere instruktører end vi producerer. Det skal en udvikling af instruktøruddannelsen 
forsøge at rette op på.  

Instruktørseminaret blev afholdt i Nymindegablejren med 91 deltagere. Der blev afholdt 
workshops, hvor deltagerne fik mulighed for at bidrage med forslag til bl.a. udvikling 
indenfor instruktøruddannelsen. Der blev udvist stort engagement og der blev kastet en masse 
bolde op i luften, som det nye IU arbejder videre på i løbet af 2020. Resultater forventes 
implementeret i 2021.  

Nyt IU blev valgt og har konstitueret sig selv således:  
Formand: Ditte Johnsen (På valg 2021)  
Medlem: Claus Larsen (På valg 2021)  
Medlem: Flemming Borup Andersen (På valg 2022)  
Medlem: Sune Stüker Hansen (På valg 2022)  
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MU-formanden 
Årsberetning 2019 

 

For økonomi henviser jeg til DFU regnskab. 

I løbet af året er der uddannet 10 seniorpakkere, hvilket er en smule mindre end året før. Men det 
skal ses i lyset af, at vi allerede nu i starten har uddannet 15 seniorpakkere. Derfor vælger jeg i 
stedet at se på ”vinteren”, som en kæmpe succes, og det er tilfældigheder om folk bliver uddannet 
i december eller januar. Derudover har vi uddannet og eksamineret 1 rigger og 1 masterrigger. Det 
er lige som 2018 rigtig stort, at vi igen forøger standen i de højeste materielgrader. Ligesom sidste 
år, er det igen et resultat af et arbejde der er pågået henover mange år. Hvilket i høj grad giver stof 
til eftertanke i forhold til, at tiden det tager at ”producere” en rigger eller masterrigger er lang. 
Derfor skal alle vores indsatser for at øge standen være langsigtede og bæredygtige. 

2019 har båret præg af en del refleksion. Vi har haft nogle ambitioner i udvalget, og nogle er 
indfriet - mens andre ikke har lykkedes. Derfor går vi ind i 2020 med opmærksomheden rettet 
mod realistiske og prioriterede mål.  

En stor aktivitet vi har iværksat for første gang, er at riggermøde har indeholdt en workshop. 
Ligesom vi i 2018 lod vores reservepakkere gennemgå en workshop med henblik på at udvikle 
den enkeltes færdigheder, har vi i 2019 gennemført en aktivitet hvor riggerne fik mulighed for at 
”nørde” med årskontrollen. Både selve indholdet, men i langt højere grad udveksle 
opmærksomhedspunkter og lære af hinandens procedure. Dette er helt sikker en aktivitet vi vil 
fastholde. 

Desværre lykkedes det os ikke at få afholdt studietur for materielansvarlige. Denne aktivitet har vi 
derfor flyttet til 2020. Årsagerne er mange, men største er helt klart at det viste sig svært at finde 
den rigtige dato. Derfor vil vi nu i stedet starte med dato og derefter vælge en virksomhed. 

Jeg ser frem til at godt år i 2020. Udover et ”hængeparti”, har vi desuden nogle interessante 
aktiviteter i kalenderen. En omstrukturering af materielcertifikater og en overgang til 100% 
digitale certifikater ligger først for. Herefter opdatering af uddannelsesmateriel. 

 

Jeg ønsker jer alle en god 2020 sæson.  

 

Martin Søeby Mikkelsen 

Formand, Materieludvalget 

 



       
   

 

Sportsudvalget  
Årsberetning 2019 

 
Forord om året der gik 
I år har været mit første år som Sportsudvalgsformand, og der har været en stejl læringskurve. 
Udover de almindelige SU ansvarsområderne, har der været mange arbejdsopgaver, som er 
udløbet af DIF strategien og analysen omkring sportsfaglige ledelse. Analysen beskrev et 
behov for at; 
 

 Standardisere tilbagevendende SU opgaver og forankre dem i administrationen 
 Øget overblik over arrangementer og aktiviteter i DFU samt målgruppen for dem 

 
I arbejdet på at standardisere tilbagevendende SU opgaver og forankre dem i 
administrationen, er det yderligere beskrevet i DIF strategien at retningslinjer for disciplinerne 
skulle ensrettes. I efteråret udviklede udvalget en fælles landsholdsinvitation, 
talent/bruttoinvitation, velkomstskrivelse, udvælgelsesprocedure og budgetproces. Disse 
dokumenter vil fremadrettet blive placeret i DFU administrationens årshjul, hvor dato og 
deadlines vil være tilbagevendende fremadrettet.  
 
Næste skridt er definition og udvikling af den sportsfaglige ledelse, som udvalget behandler i 
2020, og forventer implementeret fra 2021. 
For at sikre en langsigtet vision for vores talent og eliteudvikling, er det besluttet at udarbejde 
en talent og elitestrategi. Strategien skal dels være en beskrivelse af vores værdier og mål for 
talent og eliteatleter, samt en samlet beskrivelse af ansvar, retningslinjer og procedure i 
sportsudvalgsarbejdet. Strategien bliver udarbejdet i sæson 2020, og præsenteres i sin færdige 
version på repræsentantskabsmødet 2021. 
 
For at imødekomme ønsket om øget overblik over arrangementer og aktiviteter i DFU samt 
målgruppen for dem, blev det besluttet på formands og budgetmøde, at det skulle afprøves at 
bruge DFUs googlekalender som centralt sted at finde informationer. Aktiviteter 
kommunikeres på adskillige forskellige medier og formater - Facebook grupper, mails, DFU 
hjemmeside, tilmeldingssider mv.  
 
Der er forskellige traditioner indenfor forskellige udvalg og discipliner, og for at kunne 
inkludere alle disse, vil DFUs googlekalender fremadrettet være samlingsstedet, da den har 
formatet til det og er gratis. Der er udviklet skabeloner og vejledningsprocedure, og DFUs 
administration er ansvarlige for servicering af kalenderen. I skabelonen er der tilføjet en 
funktion, hvor aktiviteter kan adskilles i kategorier, hvilket skal bidrage til at medlemmer kan 
se hvilken målgruppe aktiviteten henvender sig til. Eksempelvis vil camps fremadrettet blive 
opdelt i tre farvekoder - grøn, gul og rød - som beskriver, hvilket niveau campen henvender 
sig til.  



       
   

 

Kalenderen vil køre som pilotprojekt i 2020, og evalueres og justeres inden endelig 
implementering i 2021. 
 
Konkurrencer og sportslige præstationer i 2019 
Formationsspring 
Danmarksmesterskaberne i FS og FF blev i 2019 afholdt i Faldskærmsklubben West Jump. 
Ved Danmarksmesterskaberne i 4-way deltog 4 hold i AAA rækken og 7 hold i A rækken. 
Danmarksmestrene i 4-way blev vores landshold CISM med Martin Mikkelsen, Stefan Olsen, 
Morten Krogh, John Petersen (Michael Dalsjø). Senere på året deltog landsholdet også ved de 
militære mesterskaber i Kina, hvor de fik en flot 15 plads. 
Ved DM i 8-way deltog 5 hold, og holdet SkyF-8 med Ditte B. Winter, Lars Petersen, Mia 
Stræde, Hans Oksen, Michael Ladegaard, Peter Stræde, Sten Ramlyng, Peter ”Elias” 
Knudsen, Hans Jørgen Burkall (video) tog titlen som danske mestre. 
Derudover præsterede 17 danske springere en verdens rekord i formations natspring, ved at 
gennemfør en formation med 2 point. Rekorden blev sat over Lolland. Rekordholdet er: Mie 
Awesome Jusjong - Anne Mine Møller Petersen - Ditte Bailey Winther - Per Frydkjær - Peter 
Elias Knudsen - Peter Faaborg - Jacques Jonsman - Peter Graversen - Carsten Cooper-Jensen 
- Michel Awesome Kristensen - Peter Stræde - Hans Linding Oksen - Kasper Knørr Brandt-
Svanekier - Jonas Landeværn Kristensen - Martin Pedersen - Martin Mikkelsen - Anders 
Krabbenhøft - Mads Nørrelund Olsen (video). 
Afslutningsvist deltog rekord mange hold ved det årlige UM i tunnel, som i år blev afviklet i 
Hurricane Factory Berlin´s 17ft store tunnel. Warriors Reloaded vandt 4way I AAA rækken 
og Subsonic tog 1ste pladsen i A rækken. 
Eliteatleterne var i 2019 CISM Danmark: Martin Mikkelsen, Stefan Olsen, Morten Krogh, 
John Petersen og Anders Esbjerg BangFreefly. 
Ved Danmarksmesterskaberne i Freefly deltog 2 hold i A rækken (FLUX og Team BAK) og 
2 hold i B rækken FreakFly og De Flyvende Pakkere), hvor vores landshold igen tog 
Danmarksmester titlen. 
Landsholdet havde høje ambitioner for deres placering ved WC i Arizona i oktober, og havde 
planlagt en målrettet træningsplan med tunnel camps i Voss med Martin Kristensen og 
skydive camp i Empuriabrava med Yohann Aby og Will Penny. 
Træningen medførte en flot placering på 4.pladsen med få point op til 3. pladsen. 
Eliteatleterne var i 2019 Flux: Benjamiin Laudrup, Emil Kristensen og Jakob Lundsgaard. 
 
Wingsuit 
Danmarksmesterskaberne i WS blev i 2019 afholdt i Faldskærmsklubben.dk, hvor der deltog 
11 danske atleter. Titlen som Danmarksmester vandt Ulf, Tanja tog sølvet og Dennis O fik 
3.pladsen. Yderligere har Ulf i år sat Danmarksrekord i distance og Dennis O i speed, hvilken 
er den 3. hurtigste i verden. 
Under EM gjorde Danmarks sig også bemærket, da de danske eliteatleter (som i år igen er 
landshold) tog en brochemedalje med hjem. Derudover præsterede eliteatlet Per Bjørn at opnå 
en 3. plads ved de to populære konkurrencer Wings over Marl. 



       
   

 

I forhold til rekorder og Wings over Eschbach. 
Eliteatleterne var i 2019 Dennis Ohlsen, Ulf Munkedal, Frits Jensen, Per Bjørn Poulsen, 
Dennis Werenskiold. 
 
Præcision 
Danmarksmesterskaberne i præcision blev i 2019 afholdt i NJFK, hvor der deltog 29 atleter. 
Her vandt Burmester danmarksmesterskabet i individuel, Torben Glud på 2. pladsen og Erik 
Pincy på 3. pladsen. Derudover blev det debutåret for den særdeles vellykkede præcisions 
konkurrence i Blokhus. Landsholdet bestående af Pernille, Mike, Burmester, Rene og Torben 
Glud vandt i holdpræc, og Burmester satte Dansk rekord med 4 x 0 + 1 cm.  
Derudover deltog Torben Glud, Rene Hansen og Erik Pincy ved America Cup, hvor holdet 
opnåede en 2.plads, samt Erik Pinky vandt individuel præcision, og blev nr. 2 i individuel 
præcision, samt vandt samlet Day/night konkurrencen.  
Eliteatleterne i 2019 var: Mike Petersen, Rene Hansen, Karsten Hansen, Michael Burmester, 
Torben Glud og Pernille Lykke. 
 
Canopy piloting 
Danmarksmesterskaberne i Canopy piloting blev afholdt i NJFK og 33 atleter deltog i 
konkurrencen (A-rækken 21, B-rækken 7 og C-rækken 5), hvoraf 24 var danske atleter og 9 
var udenlandske atleter. Denne deltagelse af danske springere er 26 procent højere end 
deltagelsen i 2018, og vi håber, at fastholde den høje deltagelse og det høje niveau vi igen fik 
vist. 
Udover DM deltog vores landsholds atlet og 5 af atleterne fra swoopprojekt i Pink Open, hvor 
de konkurrerede mod 74 andre atleter, og opnåede flotte placeringer (Christian Webber nr. 17, 
Timmi Thomsen nr. 19, Magnus Kaiser nr. 46, René Steen Hansen nr. 56, Mikael Nissen nr. 
62, Ahmad Rahman nr. 63 og Jesper Hestehave nr. 67). 
Inden World Cup i Sydafrika var de danske atleter ramt af afbud grundet skader, og det var 
kun vores landsholdsatlet Christian Webber som konkurrerede. Her opnåede han en flot 6. 
plads i speed, en 62. plads samlet., samt en ny dansk rekord i speed på 2.054 sek.  
Eliteatleten var i 2019 Christian Webber. 
 
Elite og landsholdsatleter 
Nedenstående er de udvalgte som danske landsholdsatleter, som skal repræsentere DFU under 
det store Mondial i Rusland i august 2020. 
 
Landsholdsatleter udtaget for 2020 sæsonen: 
Præcision: Torben Glud, Rene Hansen, Karsten Hansen, Erik Hougaard Sørensen, Michael 
Burmester. 
Freefly: Flux – Emil Landeværn, Benjamiin Laudrup og Jacob Lundsgård. 
Canopy Piloting: Christian Webber og Kenneth Gajda. 
Formationsspring: Skyf4ll – Hans Linding Oksen, Vibeke Tidemann, Nicholas Ørum Keller, 
Steffen Ramlyng og Anders Krabbenhøft. 



       
   

 

Wingsuit: Per Bjørn Poulsen, Ulf Munkedal og Dennis Ohlsen. 
 
Vi ønskede alle atleterne tillykke med udtagelsen under det obligatoriske SU og 
landsholdsmøde, og jeg ser personligt meget frem til at følge deres udvikling og konkurrencer 
i 2020. 
 
Konkurrencer og rekorder planlagt i 2020 
DM i CP og Præc afholdes i Herning faldskærmsklub d. 4.-6. september. med fortræning d. 3. 
september. 
DM i FF, FS og WS afholdes i Faldskærmsklubben.dk d. 2.-5. juli med fortræning d. 30. juni 
og 1. juli. 
Mondial afholdes i Tanay, Rusland fra d. 10.-22. august. 
10way Open speedstar competition afholdes i Faldskærmsklubben.dk d. 21.–24. maj efter 
afslutningen af DMI. 
DM i 8-Way afholdes i Herning faldskærmsklub d. 27.-30. aug.  
HU rekorden afholdes i Faldskærmsklubben.dk under Skyvan Boogie d. 26.-27. sep. med 
fortræning d. 24. og 25. sep. 
DM i Indoor FS afholdes i Bodyflight Göteborg d. 21.-22. marts. 
 
Sportsudvalget strategi og visionsarbejde i 2020 
Der ligger et stort arbejde i sportsudvalget i de kommende år, hvor flere store projekter, som 
er beskrevet i strategien, skal udarbejdes og implementeres. Projekterne omhandler definering 
og forberedelse til implementering af kraftcentre i Danmark, udarbejdelse af Talent og 
elitestrategi, samt beskrivelse og ansættelse af en sportsfaglig ledelse i disciplinerne.  
 
Derudover arbejder vi på fremadrettet at øge erfaring og kapacitet ved at samle vores DM’er 
på samme event, samt forberede yderligere nordisk samarbejde og nordiske mesterskaber. Vi 
har i sportsudvalget meget høje tanker om Danmarks fremadrettede sportslige præstationer og 
positioner! 
Jeg glæder mig til at afvikle et fantastisk skydive-år i sportens tegn i 2020, og glæder mig til 
alle de gode samarbejder og oplevelser der venter. 
 
Spørgsmål er, som altid, velkomne på SU-formand@dfu.dk. 
 
Lærke Mogensen 
Sportsudvalgsformand 
 



 

 

AU-formanden 

Årsberetning 2019 

Så gik endnu et år på posten. Det har været et år, hvor DIF-strategien har fyldt virkelig meget 

i bestyrelsesarbejdet. Det kan til tider godt tage noget tid fra arbejdet med udvalg og klubber. 

Det er mit tredje år som AU-Formand, og der har været en god udvikling i bestyrelsens 

arbejde fra jeg startede og til nu.  

Vi har i 2019 kunne tilgodese rigtig mange gode initiativer, som er kommet ind i løbet af 

sæsonen. Initiativer som har kunne skabe noget mere aktivitet og spring for den enkelte 

springer ude i klubberne. 

Det er der, jeg syntes at min tid og energi bliver bedst brugt, og det som gør det fedt at sidde 

som AU-Formand. Når man kan komme ud til nogle gode arrangementer som er støttet på den 

ene eller anden måde. Det er helt unikt, at vi har de muligheder her i landet. At vi kan gøre det 

lidt nemmere eller lidt billigere, for den enkelte springer at deltage i arrangementer og 

forbedre sig i div. discipliner. 

Mit tredje år bliver også mit sidste - desværre. Jeg startede på bunden, og nu er jeg her. Der er 

sket en masse siden jeg startede. Da jeg for tre år siden valgte at stille op i bestyrelsen, var det 

længe siden, at der havde siddet en aktiv AU-Formand. Helle havde klaret den del af arbejdet 

i mange år, så da hun stoppede og jeg kun stod med meget lidt know how i den resterende 

bestyrelse, måtte vi starte noget nyt op. Deriblandt blev sådan noget som aktivitetsseminaret 

skabt. Ellers blev det learning by doing. Efterhånden er der kommet en masse mere erfaring 

på rygraden.  

Jeg er glad for den tid, jeg har siddet på posten, men desværre er min tid ikke længere til at 

blive hængende. Jeg skal nu bruge tid på at få udviklet OFC, hvor jeg er formand. Da jeg i 

2019 både er blevet far og meget andet, skal min tid omprioriteres. Den udvikling som står for 

døren i OFC kræver mere fokus, hvis det skal ske. Og den udvikling som er sket i mit 

privatliv, kræver MEGET tid. Derfor må DFU blive nedprioriteret i denne omgang. Jeg håber, 

at der kommer en ny på posten efter mig, som har et lige så stort - eller forhåbentligt et endnu 

større engagement, end jeg har haft i min tid. Jeg vil ønske vedkommende stort held og lykke. 

Jeg vil kun være et opkald væk, med lidt af det know how jeg fået de sidste tre år.  

Jeg trådte til, da jeg mente, at jeg kunne gøre tingene bedre end de blev gjort. Jeg har hele 

tiden sagt, at hvis man ikke er tilfreds og mener man selv kan gøre det bedre - så skal man 

stille op. Det nytter ikke bare at brokke sig i et hjørne. Jeg håber, at den nye bestyrelse for 

fremtiden vil arbejde videre med det som nu er startet op, og håber, at den positive udvikling 

kan bibeholdes, ellers kan det godt være jeg kommer igen, når jeg engang får tid igen. 

Længere nede har jeg traditionen tro ladet AU-repræsentanterne beskrive året med egne ord 

fra deres disciplin. 

Blue skies 

Jakob Sparvath 



 

 

Canopy Piloting udvalgets 

Årsberetning 2019 

Status skærm flyver udtjek: 

Udtjekket til skærmflyvning er tænkt som et ekstra lag af sikkerhed. Idéen til det er helt 

tilbage fra 2016. CP AU har løbende arbejdet med at få en uddannelsesstruktur op at stå, så 

det ville give klare linjer for kommende udtjekker, at undervise. 

Til instruktørårsmødet i 2019 tog Timmi afsted for at afholde workshops omkring emnet. Der 

blev vist interesse for emnet efter gennemgang af uddannelsesmaterialet. I forbindelse med 

workshoppen, fik de deltagende (i grupper) til opgave at gennemse, samt “undervise” i ét af 

de 5 spring, som udtjekket består af. 

Det åbnede for en konstruktiv debat og diskussion om uddannelsesmaterialets indhold. Det 

kunne efterfølgende konkluderes, at der stadigvæk er brug for feedback på materialet. 

Slutteligt blev workshoppen kort fortalt til alle instruktører. Det er tanken, at alle instruktører 

på lang sigt individuelt skal uddannes i at udtjekke. 

 

Hvordan man ANVENDER materialet, var der også stor diskussion omkring. Hvad er 

motivationen for den enkelte springer for at tage udtjekket? I øjeblikket er et 

skærmflyvningskursus et af kravene for at erhverve DFU D-certifikat.  

Potentielt kan udtjekket anvendes af 1’ere, som et overblik over erfaringer af den enkelte 

springers evner til at deltage i en eventuel opvisning, konkurrence eller skift af skærm mm. 

Overordnet: Folk burde vide mere om skærmflyvning, end de gør i dagens Danmark - dette er 

én metode.  

 

Swoop projekt: 

Trænings camp Skydive Z-hils: 

Træningen blev afholdt med 5 deltagere fra projektet.  

Der var et højt niveau fra deltagere samt en meget fokuseret træner.     

Træner Nick Batch.  

 

Trænings camp Klatovy med deltagelse i Pink open: 

Rigtig god træningscamp forud for Pink open. 

Som altid Klatovy er træningen under svære tekniske forhold.   

Træner Nick Batch.   

 

Deltagelse i Pink open:  

Fra konkurrencen skal specielt nævnes Magnus Kaiser der opnåede en samlet 46 plads, 

hvilket er rigtig fint i en konkurrence med 80 deltagere på et rigtigt højt niveau.     

 

Konklusion/ fremtid for swoop projekt 

Grundet forberede træningsfaciliteter i Danmark og et ønske om at synliggøre canopy piloting 

mere i Danmark, er det blevet besluttet at afholde den ene træningslejr i Danmark, og 



 

 

kombinere den med en afsluttende pro/am konkurrence, hvor erfarne udøvere fra projekt skal 

konkurrere på hold med mindre erfarne, samt helt uerfarne springere.  

 

Repræsentant: Kenneth Dalby - HFK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Freefly udvalgets 

Årsberetning 2019 

Aktiviteter 

- Forårstur 

- Skillcamps og masser af coaching til storflystævnerne 

- Mentor-, Bredde- og Talentprojekt 

2019 har for freefly været endnu et år med masser af skillcamps og fede arrangementer, hvor 

fokus har været at udvikle springernes evner. Ligesom sidste år, har vi forsøgt at afholde 

arrangementer for alle niveauer, så både nybegyndere og erfarne springere kunne få udfordret 

deres flyveegenskaber. I den forbindelse har også mentorprojektet hjulpet flere med at få 

finpudset evnerne, og samtidigt været med til at give et par nyudklækkede HU- og HD-

springere.  

I forhold til breddeprojektet bød sæsonen desværre på frafald fra begge de udvalgte 

breddehold. Kort før DM blev et hold dog stablet på benene, og de resterende midler blev 

brugt til at støtte freeflyspringere til DM i B-rækken. Ved at støtte nye freeflyspringere i deres 

udvikling og samtidig lave arrangementer på tværs af niveauerne, så håber vi, at flere 

springere i fremtiden finder interesse i at deltage i de nationale konkurrencer. 

Repræsentant: Pernille Hansen – West Jump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Præcisions udvalgets 

Årsberetning 2019 

Aktiviteterne for 2019 

1 idrætsleje blev afholdt i 2019 (Varde og Aversi aflyst). 

4 danske konkurrencer, med god deltagelse af bredden. 

Blokhus open med 7 runder af 8 afviklet, DM og Haralds Minde cup afviklet på max runder, 

Vikinge blæste desværre væk. 

Præcision disciplinen har de seneste år haft en general øget springer tilvækst i Danmark. Det 

ses blandt andet til Haralds minde cup, hvor der var 5 hold à 4 springere i C-rækken 

(speedpræcision) og i alt over 30 tilmeldte.  

DM 2019 blev en kæmpe succes med 28 springere og de 25 i classic præcision, der blev 

afviklet på max runder. 

Ved træningslejren i Banja Luka deltog flere af både bredde og talent springere, men 

desværre med dårligt vejr så der blev ikke mange spring men til gengæld en god social tur. 

Vi kører videre med mentor ordning. Mentor ordningen gør blandt andet at de nye springere 

har en mentor de kan komme til når der er noget der driller, samt ser en mentor stort set ved 

samtlige landinger således der bliver givet feedback på alle spring. 

Regnskab 2019 er afleveret og nyt budget for 2020 er blevet ansøgt. 

NJFK har ansøgt om at blive pilot projekt omkring træningsmiljø for præcision og jeg har 

skrevet lidt omkring hvad jeg synes det kræver for at blive det, set i forhold til præcision 

(sendt til Mine og Lærke). 

Låneskærmene er vedligeholdt og man har 2 komplette sæt til udlån i sæsonen 2020. Der er 

lagt en ”ny” skærm i det ene sæt, således man nu har 2 sæt med FOIL282èr.  

Udvikling (hvor skal vi hen)  

Der bliver afholdt 2 skærmflyvningsmoduler i 2020. Mentor ordningen skal fortsætte og der 

ønskes bedre opfølgning når der springes i Danmark. Speed præcision skal fortsat være en del 

af de danske konkurrencer. Jeg har en liste af springere der fortæller mig at vi kan mønstre 

noget der ligner:  

- Første tal er sæson 2018, det andet tal er sæson 2019. 

- 20/28 stk. A springere 12/12 stk. B springere 12/20 stk. C springere (speedpræcision) 

Det fortæller mig at vi har gang i noget godt set ud fra specielt 3 punkter. 

1. Jeg ser fremgang i springere der vil prøve netop vores gren af sporten 

2. Begge vores låne rig har været udlånt til spring i sæsonen 2019 

3. Det er både gamle navne der er kommet tilbage, men vigtigst af alt, der er en del nye 

navne. 

Repræsentant: Peter Dam - NJFK 



 

 

Formationsspring udvalgets 

Årsberetning 2019 

Året bød på mindre aktiviteter men én af dem var ny. 

FS-Breddeprojekt: 

Det blev udvalgt to breddehold som var Team Sky og (OFC). Holdet fra OFC valgte dog at 

trække sig senere, hvor det ikke var muligt at vælge et nyt hold. Generelt var det et mindre 

tilfredsstillende år for FS- breddeprojektet. Det vil der dog blive rettet op på i 2020 fra AU-

siden. 

Midlerne fra dette hold som trak sig, gik til at støtte holdene som stillede op til DM og ikke 

havde fået støtte. Støtten var betaling af videospringene under DM. I alt fik 6-7 hold via dette 

tiltag. 

DFU 4 way Cup 

DFU 4 way Cup blev forsøgt afholdt i foråret for at prøve om det kunne vække interessen hos 

nye springere til at stille op til DM. Cuppen måtte desværre aflyses på grund af dårligt vejr. 

Der blev gjort et forsøg igen i slutningen af august på at afvikle den, men den blev aflyst da 

der var for få tilmeldt (1 stk.).  

2 Way Cup 

Det nye tiltag i FS-AU-regi var 2 way cup. Den er tiltænkt for nye springere, som har 

begrænset FS erfaring. Cuppen giver en god mulighed for nye springere, som hurtigt kan 

komme i gang med spring der giver mening, og som har et formål. Samtidig styrker det den 

enkeltes springers færdigheder. Det var tydeligt at se de deltagende holds udviklingen hen 

over sæsonen.  

Cuppen var tænkt afholdt i forbindelse med storfly stævner i løbet af sæsonen fordelt på 4 

afdelinger.  

Det første var i påsken hos Skydive 2000. Der var dog ingen som fik gennemført springene.  

Der blev derfor efterfølgende taget beslutning om, at der blev afsat en periode, hvor 

springerne kunne afvikle runderne (4 stk. pr. afdeling). Runderne måtte springes lige så 

mange gange som springerne ønskede. Det var kun den video, som blev indsendt, der var 

gældende. 

Der var 3 hold som deltog i cuppen. De deltog ikke i alle afdelingerne, men det skal der også 

være plads til i denne konkurrence. Der blev fundet en samlede vinder af alle 4 afdelinger lidt 

sent på året eller…  

Der har været et par bump på vejen i det første år, men ud fra den interesse og omtale cuppen 

har haft, vil den med nogle forbedrende tiltag og udvidelse, med en cup for øvede, igen være 

på FS-AU´s program for 2020, da den ses som et godt bindeled i DFU´s strategi ”fra rookie til 

rock star”. 

 

Repræsentant: Per Frydkjær - NJFK 



 

 

Wingsuit udvalgets 

Årsberetning 2019 

I 2019 er der desværre ikke blevet udtjekket så mange nye til wingsuit, men flere viser 

interesse for det. 

Talentholdet har været til konkurrence i Tyskland (wings over Marl), hvor det blev til en sølv 

og bronze medalje i intermediate gruppen.  

Der har været afholdt ws camps i Aversi, Odense og West Jump. Udover camps har der i 

FDK været masser af ws aktivitet. 

Der er i 2019 blevet indkøbt 3 nye flysights som skal bruges til de kommende 

minikonkurrencer. 

 

Repræsentant: Kristian Sommer - FDK 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2019 for Dansk Faldskærms Union. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

Årsregnskabet for 2019 for Dansk Faldskærms Union indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 14. marts 2020 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Flemming Olsson  Louise Staal-Thomsen  Jens Pedersen 
formand  næstformand  teknisk sekretær 

 

 

 

 

 
Anders Bang  Lærke Mogensen  Jakob Sparvath 
økonomiansvarlig     
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til repræsentantskabet i Dansk Faldskærms Union 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Faldskærms Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabs praksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 14. marts 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon:  43 26 27 75 

Bestyrelse 

Flemming Olsson, formand 
Louise Staal-Thomsen, næstformand 
Jens Pedersen, teknisk sekretær 
Anders Bang, økonomiansvarlig 
Lærke Mogensen 
Jakob Sparvath 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
Postboks 250 
2000 Frederiksberg C 

Bank 

Danske Bank 
Nykredit 

Momsregistrering 

Dansk Faldskærms Union er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 

Indledning 

Overordnet set, så ses der fortsat god balance mellem indtægter og udgifter i DFU’s regnskab for 2019, 
og der er styr på både debitorer og kreditorer. 

Årsresultatet udviser dog et mindre underskud på 176 t.kr. hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende, 
da der har været fokus på både planlagte og budgetterede aktiviteter, samt igangsætte yderligere initia-
tiver, som støtter DFU’s strategi og målsætninger. 

Dette sættes der yderligere ind for i 2020, se forklaring nedenfor. 

Væsentlige indtægtsposter i regnskabet 

Medlemskontingenterne fra klubberne udgør i alt 858 t.kr., hvilket ligger omkring 162 t.kr. lavere end 
forventet. Dette er et fald på ca. 104 t.kr. i forhold til 2018 regnskabet.  

Dette er et stort fokuspunkt for bestyrelsen, hvorfor både klubber og bestyrelse nu ønsker at prioritere 
markedsføring og branding af DFU. Bestyrelsen er dog sikre på, at dette fald skal ses i lyset af introduce-
ringen af den nye medlemsdatabase, som klubberne selv har adgang til, og derfor, i langt højere grad, er 
opmærksomme på springere, der skal udmeldes. Bestyrelsen prioriterer udviklingen af databasen, da 
dette understøtter DFU’s strategi i form af styrkelse af de frivillige kræfter. 

Salget af elevpakker og tandemindmeldelser udgør i alt 955 t.kr. hvilket er 229 t.kr mere end forventet 
for året, hvilket i store træk skyldes det nye samarbejde med det kommercielle faldskærmscenter i Her-
ning. 

Genindmeldelser ligger omkring det budgetteret niveau for 2019 (5 t.kr.), dog et lille plus på 1 t.kr. i for-
hold til 2018. Denne indtægt ændres i 2020, så klubberne selv kan genindmelde springere, grundet 
DFU’s nye medlemsdatabase. 

Vi ser fortsat et rigtig godt salg af metal- og stofvinger med et samlet salg på 111 t.kr., som dog er ca. 9 
t.kr. under det budgetterede salg for 2019. Vi oplever fokus på salg af DFU-vinger blandt alle landets 
klubber, hvor salget primært retter sig mod værnepligtige og militærfolk. Dette salg ligger fint i forlæn-
gelse af det større fokus på markedsføring og branding af DFU på landsplan. 

Samlet set udgjorde Unionens samlede indtægter inkl. renter for regnskabsåret 2019 i alt 3.402 t.kr, 
hvilket er 70 t.kr. mere end det budgetteret for året.  

Samlet set et større fald på kontingentsiden, men større stigning på salg af spring, både tandem- og 
elevspring. På baggrund af dette, så har bestyrelsen justeret forventningerne til kontingentindtægter 
ned for 2020, om end vi oplever bedre fastholdelse. 

Væsentlige udgiftsposter i regnskabet 

Unionens samlede omkostninger før renter udgør i alt 3.578 t.kr., hvilket er 86 t.kr mindre end det bud-
getterede og 286 t.kr. mere end i 2018. 

Dette mindre forbrug skal ses i lyset af, at bestyrelsen har valgt at prioritere midler til aktiviteter, som 
ikke er benyttet på budgettet både i forhold til elite-, bredde- og øvrige udgifter.  

Dette finder bestyrelsen mindre tilfredsstillende.  

Endvidere valgte DFU’s bestyrelsen i slutningen af 2019, at ansætte en studentermedhjælp, som skal 
understøtte administrationen, så DFU’s strategi kan blive prioriteret de resterende 2 år af den eksiste-
rende aftale med DIF. 

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, når budgetterede aktiviteter ikke afholdes eller aflyses, 
både på elite og breddeniveau, så har DFU’s bestyrelse valgt at disponerer over disse ubrugte midler, 
som herefter kan søges igen eller bruges til andre formål.  

Derfor ses bestyrelsens dispositionskonto overforbrugt i 2019 med i alt 151 t.kr., hvortil det skal tillæg-
ges, at DFU har hensat 40 t.kr. til udgifter, som endnu ikke er afregnet, men som bestyrelsen har god-
kendt i 2019. Denne udgift vedrører oversættelse af flere af DFU’s nøgledokumenter til engelsk grundet 
det større fokus på ikke-dansk talende springere. 
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Planlagte og udførte aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med de krav og målsætninger, 
der er opsat fra DFU’s side. Udviklingen af aktivitetsniveauet har de seneste år ligget relativt fast. DFU 
vil i nogen udstrækning ændre sin tilskudspolitik gældende fra 2018 jf. det arbejde der pågår med at ud-
arbejde individuelle strategiplaner for forbundene under DIF. 

Dog har bestyrelsen en klar forventning om, at aktivitetsniveauet i 2020 vil ligge på samme niveau som i 
2019 med større fokus på aktiviteter med større fly, samt DFU’s strategi 2018-2021. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2019 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, 
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsregnskabet for 2019 er aflagt efter samme principper som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unio-
nen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå uni-
onen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-
bet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Periodisering  

Væsentlige indtægter og udgifter, periodiseres på balancedagen.  

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Hensættelser 

Der er hensat til Lokalunionspulje, som klubber m.fl. kan søge med henblik på fremme og udvikling af 
faldskærmsporten i Danmark. Hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de omkostnin-
ger, der er hensat til. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Dansk Faldskærms Union
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

2019 2019 2018

Indtægter
Kontingent klubber 858.322 1.020.000 962.556
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1.483.887 1.462.000 1.449.000
Elevpakker/indmeldelser 954.506 725.800 771.855
Genindmeldelser 5.000 4.000 4.000
Kulturstyrelsen 0 0 10.787
Øvrige indtægter 110.510 120.000 129.420
Finansielle indtægter 0 0 0

Indtægter i alt 3.412.225 3.331.800 3.327.618

Udgifter
Administration 1.607.123 1.434.000 1.421.995
Forsikringer 113.885 116.166 99.932
KDA 62.105 60.000 93.360
Bestyrelse 207.599 205.000 212.557
Sportsudvalget 759.725 790.000 714.862
Aktivitetsudvalg 505.673 786.600 397.752
Dommerudvalg 23.898 36.500 11.057
Canopy Piloting Udvalg 0 0 0
Sikkerhedsudvalg 588 6.000 3.560
Instruktørudvalg 34.274 91.000 17.132
Materialeteknisk udvalg 11.631 38.975 18.097
Udviklingskonsulent 0 0 39.275
Dispositionsreserve 251.321 100.000 153.267
Finansielle udgifter 9.966 0 5.664

Udgifter i alt 3.587.788 3.664.241 3.188.510

Årets resultat -175.563 -332.441 139.108

Resultatdisponering
Overført til egenkapitalen -175.563 -332.441 139.108
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Dansk Faldskærms Union
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
Note 2019 2018

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varebeholdninger 78.622 67.684

Varebeholdninger i alt 78.622 67.684

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra klubber 231.830 253.970
Andre tilgodehavender 50.000 0
Forudbetalte omkostninger 9.302 5.665

Tilgodehavender i alt 291.132 259.635

Likvide beholdninger 2.252.008 2.450.373

Omsætningsaktiver i alt 2.621.762 2.777.692

AKTIVER I ALT 2.621.762 2.777.692

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 2.225.779 2.086.671
Overført resultat -175.563 139.108

Egenkapital i alt 2.050.216 2.225.779

Hensættelser
Lokalunionspulje 1 62.118 62.118

Hensættelser i alt 62.118 62.118

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse til indefrysning 37.631 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 37.631 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning, DIF 266.861 260.653
Kreditor 56.476 54.394
Anden gæld 53.391 68.690
Feriepengeforpligtelse 95.069 106.058

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 471.797 489.795

PASSIVER I ALT 2.621.762 2.777.692

Eventualposter m.v. 2
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Dansk Faldskærms Union
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 2018

1 Hensættelser, lokalunionspulje
Saldo primo 62.118 62.118
Anvendt i året 0 0

Saldo ultimo, lokalunionspulje 62.118 62.118

2 Eventualposter m.v.

Der er pr. 31. december 2019 afgivet kautionsforpligtelser af unionen for medlemsklubber på i alt
207.000 kr.
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Horsens d. 1.9.1.20

Intern revision af DFU's z0tg regnskab

Undertegnede har som valgte gennemgået årsregnskabet for 2A19 og

holdt det op mod budgettet for året.

Den daglige forretningsgang er i overensstemmelse med Dansk
Faldskærmsunions vedtægter.

Kontingentresultatet afspeiler implementeringen af det nye

elektroniske indmeldelsessystem og årets indtægter bliver nok
retningslinjen for kommende års niveau.

I

Som helhed ser regnskabet fornuftigt ud og som interne revisorer er

der ikke yderlige bemærkninger.

Intern revisor

t

liut, /rt, i*t^(/'
Heidi Krogh Lbdahl

Intern revisor



51 1500 918.000
330 1800 594.000
135 1800 243.000

1.473.000
120.000

3.348.000

DFU Administration 1.600.000
Forsikringer 119.182
KDA 60.000
Kompetenceudvikling i DFU 30.000
DFU Bestyrelse 90.000
Formands & Budgetmøde / Rep.møde 80.000

50.000
DFU Sportsudvalg 1.113.500
DFU Aktivitetsudvalg 511.000
DFU Dommere 37.500
DFU IU & MU 94.000

0
3.785.182

-437.182
0

-437.182
Renteindtægter
Årets resultat (budgetteret)

Indtægter - udgifter
Udgifter i alt
Disposition

Tandemerklæring
Elevpakker
Kontingenter

DFU BUDGET 2020
Indtægter

Aktivitetsseminar og Klubudviklingsseminar

Indtægter i alt
Udgifter

DIF's Strategi tilskud
Varesalg i øvrigt



Adm. Generelt 100.000
Kopi & Tryk opgaver (elev-sæt+tandemerkl.) 30.000
Udgifter til IKC (regnskab+sekretariatshjælp) 60.000
Personale omkostninger (inkl. stud.medhj.) 1.150.000
Ipaper/hjemmeside/mailchimp 25.000
Husleje 90.000
Medlemsdatabase inkl. serverudg. 50.000
Markedsføringsinitiativer (initiativer def. i udvalg) 80.000
Fastholdelsesinitiativer (v/80 nye c-certifikater) 15.000
Administration i alt 1.600.000

Møder & Administration 50.000
Bestyrelsesseminar 30.000
Internationalt arbejde (IPC) 10.000
Bestyrelse i alt 90.000

Formands & Budgetmøde / Rep.møde 80.000
Udgifter i alt 80.000

Aktivitetsseminar (SU, AU, IU, MU) 50.000
Øvrige seminarer i alt 50.000

Ansvarsforsikring 95.000
Erhvervsforsikring, dommerudstyr 8.500
DIF fællesforsikring 15.682
Forsikringer i alt 119.182

Kompetenceudvikling af medarbejdere 30.000
Kompetenceudvikling af bestyrelse 10.000
Uddannelse i alt 30.000

KDA kontingent 60.000
KDA udgifter i alt 60.000

Udgifter KDA

DFU BUDGET 2020
Udgifter DFU Administration

Udgifter DFU Bestyrelse

Øvrige seminar

Udgifter DFU Forsikringer

Udgifter Uddannelse

Udg. Formands & Budgetmøde / Rep.møde



8.000
17.000

I alt 25.000

FAI konkurrencedeltagelse
Freefly - Mondial (Kemerovo, RU 11.-21. august) 30.000
Formationsspring - Mondial (Kemerovo, RU 11.-21. august) 50.000
Wingsuit performance - Mondial (Kemerovo, RU 11.-21. aug. 30.000

20.000
Præcision - Mondial (Kemerovo, RU 11.-21. aug.) 50.000
HOD (2 pers.) 20.000
FAI i alt 200.000

Danske konkurrencer
DFU Kraftcenter - pilotprojekt 0
DM (FF/FS/WS) - FDK 55.000
DM i CP/Præc - DZDK 30.000
DM 8-way - ??? 10.000
Blokhus Beach Parachute Comp 15.000
DFU Mix CUP - WJ 20.000
POPS World Meet i UK - 10 deltagere (træningsspring) 16.000
HU rekord forsøg 5.000
Tunnelkonkurrence (efterår) 10.000
DM i Tunnel 10.000
Dommer udg. national konkurrence inkl. stævnelederkursus 40.000
DFU konkurrencer i alt 211.000

SU landsholds træningsbudget
Freefly FLUX (3 personer) 130.000
Formationsspring (4-way - Sky4ll) 110.000
Wingsuit performance (3 personer - Dennis, Per & Ulf) 90.000

60.000
Præc. inkl træner (5 personer - Glud,Rene,MB,Pinky & KK) 90.000
Træning i alt 480.000

SU talent træningsbudget
Freefly talent (3 personer) - konverteres til bredde 0
Formationsspring talent (4-way) (Subsonic) 50.000
Wingsuit performance talent (Sommer,Borum,Schmidt) 30.000
Swoop project 2019 (8 pers.) 80.000
Præcision bredde/talent (Dam,Wislander,Bergh,Mike,Sille) 37.500
Træning i alt 197.500

1.113.500

Landsholdsdragter (1.000 kr til 17 landholdsspringere)

Canopy piloting - Mondial (Kemerovo, RU 11.-21. aug.)

Møder og Administration
SPORTSUDVALG - BUDGET 2020

Canopy piloting (2 CP - Webber & Kenneth)

SU i alt



3.000

2 lokale konkurrencer (Viking- og Haraldsminde Cup) 10.000
3 Præcisions idrætslejre 15.000
Leje af lokale til opbevaring af udstyr 7.000

32.000

CP Backyard Brawl Project(2-4 klubber-DZDK,HLF,ÅFC) 10.000
Pro AM holdkonkurrence (2 stk a kr. 5000) 10.000

20.000

Formationsspring breddeprojekt (4way) 25.000
Talentprojekt 4-way (1 hold i A-række) SU
FS udtjeksweekend (2 x 2.500 kr.) (ØFK & NFK) 0
FS udtjekkeruddannelse 5.000
8-way bredde/elite 0
Tunnelcamp - FS udvikling (alle niveauer - 1 camp) 5.000
FS 2-way cup - 4 afdelinger 10.000

45.000

FF uge 31 (international organizer) (AVERSI) 10.000
Freefly udtjekkerkursus 2.000
Freefly skillcamps - (2 stk) (DZDK/HFK - S-2000) 10.000
Freefly forårstur (FLUX organiserer (payback)) 15.000
Mentorprojekt (10 pers) 15.000
Talentprojekt  (forventingsafstemning) SU
Freefly bredde/talent er slået (3 hold a 3 personer) 45.000

97.000

2 camps med coaching fra udlandet (FDK/DZDK) 0
Udtjekspring (10 springere) - 9000 kr (3*200kr*10) 6.000
2 XRW camps (FDK/DZDK) 7.500
Mini konkurrencer (2 konkurrencer) (FDK/SDV?) 10.000
Talenthold SU
Påskestævne i S-2000 0

23.500

AU i alt 220.500

NFK
4-way FS coaching 5.000
FS-udtjek 2.500
Skærmflyvningskursus 5.000
Klubtur 0
NFK Budget 12.500

Skærmflyvningskursus m/ Timmi (maj) 5000
Speedstar (10-way) 5.000
Skærmflyvningskursus m/ Brian Germain (juni) 0
Turboelevugen (juni) 15.000

FDK

AU - KLUB AKTIVITET/INPUT

Wingsuit i alt

Wingsuit

Formation i alt

Free-Fly - AU

Møder og Administration
Præcision - AU

AKTIVITETSUDVALG - BUDGET 2020

Præcision i alt

Formation - AU

Canopy Piloting - AU

Canopy Piloting i alt

Free-Fly i alt



8-way camp (juli) 0
16-way challenge (sept.) 5.000
Skyvan boogie - sept. 10.000
International FF coach 0

40.000

Læsøtur - 29/5-1/6 10.000
FS udviklingsweekend (uge26) 5.000
Sensommer boogie(PAK storfly) - ws minikonkurrence - a 10.000
Kvindekursus 2.500

27.500

Skærmflyvningskursus (maj) 5.000
FS udtjekscamp (juni) 5.000
Craze boogie (august) 10.000
AFC/DFC HU udtjekscamp (storfly) - sept. 5.000

25.000

Turboelevuge - S-2000, OFC og VAF 15.000
Opvisningscertifikat weekend (røg, flag og vandlanding) 5.000
VAF Budget 20.000

FS Udtjeksweekend 2.500
Skærmflyvningskursus m/Webber/Rene 5.000
Sommerlejr (Uge 30) - fokus på elever 10.000

17.500

Påskeboogie (FS udtjek, TM udd., HU udd., WS) 15.000
Skærmflyvningskursus modul 2 5.000
Kvindecamp 5.000
Klubtur(Algarve/Empuria) 0
S-2000 Budget 25.000

WJ
Skærmflyvningskursus - sept. (præc) 5.000
CRW udtjekstur til Sverige (21.-24. maj) 5.000
CRW kursus / DK rekord - august 10.000
WJ Budget 20.000

HLF
Fælles elevboogie - nordjyske klubber - uge 30 15.000
Action sportsfestival - 27/6 0
Skærmflyvningskursus - modul 2/intermediate (præc) - u 5.000
HLF Budget 20.000

OFC
Klubtur (sammen med FF turen) 0
CP minikonkurrence (c-række) 3.000
Kvindecamp 5.000
C-springer - hvad nu? 5.000
Caravanstævner man-ons (1 gang pr mdr. apr.-okt) 5.000
OFC Budget 18.000

NJFK

Aversi

Skydive Viborg

SDV Budget

FDK Budget

ØFK Budget

Aversi Budget

ØFK

S-2000

VAF



Skærmflyvningskursus (præc) - 27.-29. marts 5.000
NJFK Budget 5.000

Berzerker boogie - uge 31 0
Elevboogie (uge 36) 5.000

5.000

50 års jubilæum - maj (storfly) 10.000
Meyer cup (speedpræc) - sept. 5.000
ÅFC budget 15.000

Skærmflyvning (juni) 5.000
Langelandstur - åben klubtur (juli) 10.000
2-way coaching - 2 flystævne (NFK/DFC) 5000
DFC budget 20.000

Kvindeinitiativer i 2020 20.000

Aktivitetsudvalget i alt 511.000

DFC

HFK (DZDK)

ÅFC

HFK Budget



1000

FS uddannelse (FAI uddannelse i Sibirien) 10.000
10.000

Præcision
Diverse 2000
Præcision i alt 2000

FF Udannelse 4.000
4.000

Dommeruddannelse CP 10.000
10.000

4.500
6.000

Dommere generelt i alt 10.500

37.500

Administration
DOMMERE - BUDGET 2020

Nordisk dommerseminar (2. pers)

Disciplin udvalgene i alt

CP

Formation

Formation i alt

Free-Fly i alt

Free-Fly

Dommere generelt
InTime fornyelse

Free-Fly i alt



6.000
Instruktør- og Sikkerhedsudvalg i alt 6.000

10.000
Instruktøreksamen/elevkursus/forkusus 10.000

10.000
AFF-instruktør kursus/eksamen 21.000

51.000

5.000
10.000
10.000
12.000

37.000

94.000

Instruktørudvalg i alt

PIA deltagelse (flybillet)

Instruktør- og Sikkerhedsudvalget
IU & MU - BUDGET 2020

Møder og administration

IU & MU i alt

Materieludvalget i alt
MU årsmøde
Riggermøde

Møder og administration

Tandemmasteruddannelse

Materieludvalget

Instruktørudvalget
Møder og administration 


