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Hvert år i uge 29 afholder Faldskærmsklubben DFC deres 

årlige sommercamp på Langeland. Overnatningen sker på 

kystnære Emmerbølle Camping. Her slår deltagerne hvert sit 

telt op rundt om et stort fællestelt, der efter endt stævne 

danner ramme om fællesspisning, røverhistorier og hygge 

med at se videoer fra dagens spring. 

 

Selve stævnet afholdes på en nærliggende gård og dennes 

mark, som klubben har samarbejdet med siden dens første 

stævne på Langeland. I år var det 28. gang, at DFC afholdte 

sommercamp på Langeland. 

I år så nye tiltag dagens lys. Blandt disse blev der i år efter 

hvert stævne kåret dagens begivenhed. Vi fik kåret dagens 

Bommert, Skærmflyver, Udelanding, Spasmager, Kammerat, 

Fritfalder og Årets langelænder - et nyt tiltag som gav et smil 

på læberne. Det vil der blive mere af til næste år. 

 

 

Det var i år 28. gang, at DFC 

afholdte sommercamp på 

Langeland. 

Langeland 2020 
Traditionen tro afholdt faldskærmsklubben DFC deres årlige 
stævne på Langeland - i år med besøg fra flere forskellige 
klubber. 
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Yderligere havde vi i år besøg 

af flere forskellige klubber. 

Springere fra Nordsjællands 

Faldskærmsklub (NFK), 

Aversi (AFC), og Odense 

Faldskærmscenter (OFC).  

Springerne fra disse klubber 

var både c-springere og 

elever, og af dem fik nogle 

deres første 

faldskærmsspring med 

Langeland som udsigt! 

På baggrund af DFU gave for 

juli måned blev der afholdt en 

masse coachspring, og det 

blev også til et enkelt FS 

udtjek. 

Yderligere blev der afholdt skærmpakningskursus og udstedt 

et pakkecertifikat. 

I år var vi også så heldige, at vi havde Skyhooked på besøg. De 

har et afsnit af deres podcast på vej, som handler om 

sommercamp på Langeland 2020. Det er helt klart værd at 

høre, så hold øje med deres podcast og lyt med - så kan I lære 

mere om, hvad der skete på Langeland!  

Ses vi til næste år? 
Hvert år i uge 29 afvikler Faldskærmsklubben DFC sin tur til 

Langeland. Medlemmer fra alle klubber er velkomne til at 

deltage, så følg os på Facebook eller besøg os på dfcskydive.dk 

og hold dig opdateret omkring tilmelding til næste års 

langeland. 

Langeland 2020 er nu historie og sikken en af slagsen. 

Der skal lyde en stor tak til alle deltagere, til de heldige 

vindere, til Skyhooked og til alle de frivillige kræfter, der 

sørgede for, at Langeland 2020 kunne afholdes.  

Langeland i tal: 

Springere fra DFC, NFK, AFC, SFH 

og OFC  

60 lift  

141 C-spring  

28 elev spring 

2 tandem spring 

1 FS udtjek 

1 pakkecertifikat 

http://dfcskydive.dk/

