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Nyt fra DFU’s kontor
Året og en endnu en aktiv sæson med en masse spændende udfordringer går nu på hæld.
Endnu et år hvor vejrguderne har beriget os med en dejlig varm og lang sommer og vejr som, for det meste,
gjorde det muligt at springe faldskærm.
2014 var også året hvor nogle initiativrige sjæle valgte, at satse tid, penge og kræfter på en stor, flot og velanlagt
faldskærmsopvisning på Peblinge sø, hvor både faldskærmsporten og selve eventen fik en adgang til medierne.
Statistikindberetning
En af grundene til, at DFU selv styrer "license to operate" i det danske luftrum er, at vi, historisk set, har været
rigtig gode til regulerer vores sport samt at sætte sikkerhed og uddannelse højt på dagsordenen.
Som en konsekvens heraf, så skal vi årligt indrapportere statistiktal til Trafikstyrelsen. Derfor skal alle klubber i
Danmark udfylde og returnere statistikskema til DFU’s kontor, senest 21. februar 2015, link til skema på DFU.DK.
Regnskab 2015
Forventningen til årets regnskabsresultat er, at der er balance mellem indtægter og udgifter, dvs. DFU kommer
ud af 2014 med et ”0”. Der var budgetteret med et underskud på omkring kr. 160.000. Så til trods for den gode
lange og måske endda historiske varme sommer, så oplever vi naturligvis fortsat, at vind og vejr kan drille
sporten.
C-springere
DFU’s bestyrelse har igennem længere tid fokuseret
på, at klubberne sætter uddannelsen af C-springere
højt på prioriteringslisten. C-springerne er jo
rekrutteringsgrundlaget for fremtidige instruktører,
elite- og breddespringere, bestyrelser og i sidste
ende også blivende medlemmer.
Det er i 2014 lykkedes Jer, klubber og frivillige, at
uddanne i alt 67 nye c-springere, hvilket er første
gang i mange år, at det er lykkedes at uddanne mere end 60 c-springere, som er bestyrelsens målsætning.
2015 virker allerede nu til at blive et spændende og udfordrende år, hvor der blandt andet lægges op til et
Danmarks rekordforsøg i storformation 2.-6. september, husk at få tilmeldt dig til denne store event.
Derudover forventer folkene bag Swoop Challenge, at præsentere endnu en velanlagt event på søerne i hjertet
København.
DFU’s bestyrelse planlægger visionsarbejde, Instruktørårsmøde 28.-29. november, HLF afholder DFU Open, NJFK
afholder CP DM og FDK afholder FF, FS og Præc. DM – hold øje med invitationer og aktiviteter på DFU.DK..

Nyt fra udviklingskonsulenten
Tak………
Et ord jeg siger og skriver ofte til alle jer derude i DFU. Uden al jeres engagement, anciennitet, viden, lyst til at
lære fra jer, udvikling, gå på mod, nytænkning og mange flere initiativer, ville DFU stå stille i mosevandet!
SÅ tak til:
•
Alle jer der har arrangeret vinteraktiviteter i klubber og udvalg
•
De nye springere, som er kommet til i 2014; hold ved henover vinteren,
brug de tilbud ,som er til rådighed via klubber og udvalg
•
Alle som har fået nye stempler – godkendelsen og certifikater i 2014
•
Instruktører, piloter, stævneledere som er afgørende for at stævnerne kører rundt og spring bliver
gennemført og ikke mindst de nye springere kan få et fantastisk indblik i sporten
•
Klubber, udvalg og bestyrelser i DFU, som driver foreningerne og aktiviteterne til fortsat at udvikle sig
HUSK at:
•
Skrive nyt grej og andet faldskærmsrelevant på ønskelisten til julemanden
•
At få et nytårsspring
•
At spare op til sæson 2015
•
Restituér, især for instruktører og bestyrelser, finde ny energi til sæson 2015
•
Sende grej til årskontrol og forny certifikater
•
At begynde planlægningen af 2015; aktiviteter, ture, konkurrencer, uddannelse mv.
2015 vil være et år præget af mindst lige så mange aktiviteter og arrangementer som i 2014. Det er et godt
udviklingstegn, at klubber og udvalg holder skruen i vandet sammen med alle DFU’s medlemmer. At udvikle sig
og forny mulighederne, er noget, som i en idrætsorganisation, kommer i små bølger, let drivende for, at alle kan
finde sig til rette med de nye tiltag. Således vil 2015 blive præget af fortsat at have fokus på frivilligheden, som vi i
den grad skal passe på, mens vi fornyr og udvikler organisationen.
Med ønske om masser af blue skies, spring, gaver og en dejlig jul og et godt nytår til jer alle,
Tak for 2014, vi ses i 2015.
Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU

Nyt fra FSU
FSU møde d. 30. november
Referatet fra FSU mødet kan findes på www.DFU.dk under fanen FSU.
Bruttotruppen 2015
FSU har indstillet VAF Warriors til landshold 2015. De vil i løbet af sæsonen være medarrangører på FSU’s
arrangementer – og er derfor at finde ude på springpladserne. Ønsker man hjælp fra bruttotruppen, er man
altid velkommen til at skrive til FSU@DFU.dk.
Der er ikke indstillet noget hold 2 for 2015. I stedet har FSU fået lov til fra DFU, at oprette et
”Talentudviklingsprojekt 2015”, som deltagere fra udtagelsesweekenden kunne blive en del af. Der er udtaget 2
hold til Talentudviklingsprojektet, AirRush og Phønix.
Vi glæder os meget til at følge de to hold tæt hele sæsonen.
FS årsmøde afholdt d. 11. oktober.
FS årsmødet blev afholdt i Center Jump med 17 deltagere. Referatet kan findes på www.DFU.dk under fanen
FSU.
Følgende blev valgt til at sidde i FSU: Anne Mine Petersen, formand. Sally Dyhr, eliterepræsentant. Maria
Ondracek, bredderepræsentant. Max Simonsen og Ali Shahrokhtash meldte sig som ”føl” for at lære mere om
udvalgsarbejde.
Tak til de fremmødte og super med så stor opbakning til udvalget.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

Nyt fra FSU - fortsat
UM i tunnel
Af Anne Mine Petersen
UM i tunnel blev i år arrangeret af FFU og var afholdt i Airkix, Manchester.
Der var 5 hold i A-rækken og 5-hold i B-rækken. Der var tæt kamp om medaljerne i begge rækker. I B-rækken trak
Funzies og AirRush hastigt fra de andre hold, og viste deres suverænitet. AirRush blev dog ramt af en bølge med
bust i runde 3, og mistede 15 point, dette gav Funzies en behagelig føring, som de næsten holdte, og sluttede 12
point foran AirRush. Ser man ned over scoreboarded, kan man dog se at, i de 9 andre runder var der max 3 point i
forskel på de to hold.
Wellvita Phoenix lagde sig trygt på 3. pladsen og holdte den hele konkurrencen.
I A-rækken havde VAF Warriors som altid en kanon kamp med AirPlay, der havde fået Flemming Andersen med
som Point, da Maria Ondracek var forhindret i at deltage. Warriors vandt dog 6 point i konkurrencens hurtigste
runde, runde 4, og sluttede 6 point foran AirPlay. Ligesom i B-rækken kunne man ligeledes sammenligne de andre
9 runder af konkurrencen og se at der kun var én runde hvor der var 2 points forskel på de 2 hold, ellers havde de
stået lige, eller med 1 points forskel. En super fed konkurrence.
L&B havde leveret gavekort som præmier, der blev uddelt til vinderne af A-rækken, VAF Warriors. Vi valgte dog
at give dem videre til Meat Bombs, som var det hold i B-rækken med færrest bust. Kun 1 bust på 10 runder.
Scoreboard og podiebilleder
fra konkurrencen
(AAA = A-rækken og A = B-rækken i DK).

En stor tak til FFU for et godt arrangement og som altid
tak til alle deltagerne der var med til at gøre det til en
kanon weekend.
UM i tunnel 2015 bliver i Bodyflight Bedford d. 16. –
18. oktober - sæt kryds i kalenderen ALLEREDE NU

Vi arbejder hårdt på at få aktivitetskalenderen på plads, med så mange datoer som muligt, herunder
er FSU’s arrangementer 2015 listet op:
Forår: DFU TUNNEL CUP i Copenhagen Air Experience, 3-way scramble konkurrence for alle
Marts-September: 4 stk. FS udtjeksweekender, FS udtjek ude I klubberne
Juli/August: FS uge, FS udtjekker uddannelse, FS udtjek, 4-way træning, FS spring og teori
Efterår: DFU Cup, 4-way scramble konkurrence for alle med FS stempel

Nyt fra CPU
CPU årsmøde i oktober
Årsmødet fandt, som vanen tro, sted i AAFC klublokaler og der blev budt på pizza og lidt drikkelse ved
ankomsten. Der var en god dialog omkring de tiltag CPU har lagt op til de næste år og det er vigtigt, at CP i
Danmark holder den udvikling og momentum, som vi har set indtil videre.
World Meet i Florida
Den 1.–7. november skete dette års sportslige højdepunkt set med CP briller – nemlig verdensmesterskaberne i
Canopy Piloting, som blev afholdt på Skydive City i Florida. Her var over 100 piloter fra verdenseliten samlet og
fra Danmark var der hele fem piloter med: Peter Kallehave, Kenneth Gajda, Martin Halfer, Christian Webber og
René Hansen.
Ugen op til konkurrencen var der masser af træning og vejret viste sig fra sin gode side. Selve konkurrence blev
afviklet i lyn tempo på bare to dage, dette er aldrig sket så hurtig før. Det var utroligt dejligt, at have et ordenligt
tempo på konkurrencen, dog var der nogle runder i Zone Accuracy, som blev sprunget i marginal vejr og dette var
ikke helt nødvendigt.
Niveauet var utroligt højt igennem hele konkurrencen og flere favoritter lavede 0 point i nogle af runderne,
hvilket gjorde konkurrencen endnu mere spændende. Set med danske briller, så skal vi være meget tilfredse med
resultaterne – hele 2 piloter i top 20 overall og en 6. plads til Kenneth og 10. plads til Peter i disciplinen speed.
Tak til Skydive City for et godt arrangement og
kæmpe tillykke til de danske deltagere – godt klaret!
Overall placeringer:
13 – Peter Kallehave
16 – Christian Webber
55 – Kenneth Gajda
76 – René Hansen
79 – Martin Halfer
DISL og DIPC i Dubai
Kenneth Gajda deltog i DISL og DIPC, hvor nogle tiltag
i blandt andet Speed og Distance blev afprøvet.
Kenneth gjorde det godt med en 15. plads i DIPC og nummer 12 ved Freestyle i samme konkurrence.
TAK til alle, som har været med til at gøre dette til en helt fantastisk sæson for Canopy Piloting i Danmark!
Lad os gøre det samme igen i 2015.
Skrevet af formanden for CPU Rene Hansen

Nyt fra PU
Præcisions landsholdet ved VM i Banja Luka 2014
Erik S.( Pinky), Mike P., Michael B., Pernille L.,
Ermin D., Karsten H. (KK) og Jiri B.

PRÆCISIONSLANDSHOLDET - STILL GOING STRONG
De “gamle” springere på det Danske Præcisionslandshold formår stadig at være værdige repræsentanter for DFU
og Danmark ude i den store verden.
Klassisk Præcision - som er den ældste af vor sports konkurrencediscipliner - er langtfra uddøende uden for vort
lille lands grænser. Specielt konkurrencerne i Mellem - og Sydeuropa samt i Mellemøsten trækker rigtig mange
præcisionsatleter til hver enkelt konkurrence. Typisk er der således en begrænsning på 45 hold eller ca. 225
springere til hver World Cup (WPC) konkurrence, som springes over sommeren i 6 sydeuropæiske lande.
Ca. halvdelen af de deltagende hold både til WPC konkurrencerne og til VM består af fuldtidsprofessionelle atleter,
hvilket igennem årene har skærpet kravene til den enkelte springers præstation. I dag er det marginalerne der
tæller for opnåelse af de gode placeringer - til VM lå de første 50 placeringer således med en samlet afvigelse på
under 8 cm….!! så springet til en yderligere reducering af den gule DC plet fra 2 cm til 1 cm rykker nærmere.
Det øgede pres fra de professionelle og de stadig sværere krav til et DC til trods, så klarer landsholdet stadig at
følge med blandt de bedste.
Specielt Pernille har i år formået at komme helt frem ved de store internationale konkurrencer, som holdet
primært deltager i når der ikke er træninger og nationale konkurrencer.

Pernille WPC Bled 2014

Pernille vinder af WPC kvinderække 2014

I World Cup’en forsvarede Pernille de danske farver fremragende
ved at vinde kvinderækken i Belluno (Ital.) og Locarno ( Schweiz),
samt en 2. plads i Bled ( Slov.)
Samlet blev det til en flot 2. plads Overall kvinderække i WPC,
selvom hun kun deltog i 4 af de 6 WPC konkurrencer.

Nyt fra PU - fortsat
Herreholdet har ligeledes klaret sig ganske fornuftigt internationalt.
I foråret deltog herreholdet i North American Cup ( NAC) hvor holdet i 10. runde gled fra en 2. plads til en 4.
plads slået med 6cm sammenlagt til medalje.
Individuelt opnåede bl.a. Erik ( Pinky) en 6. plads og Karsten (KK) en 9. plads. Erik satte endvidere ny uofficiel DK
rekord med 5 x 0,00 i træk efterfulgt af en 0,02cm
På talent siden opnåede Morten Krogh endvidere en 1. plads i B rækken til NAC
Til VM lå holdet i top 10 ved indtil 5 runde. Desværre blev der ikke
afviklet flere VM runder pga. vejret, hvilket betød at holdet ikke kunne
nå at indhente de få centimeter skilte afstanden til toppen.
I World Cup’en deltog holdet kun i Bled og i Belluno men det til trods
så hentede holdet alligevel WPC point nok til at ende på en samlet
20. plads ud af godt 60 hold.
At landsholdet stadig kan kæmpe med internationalt blandt de bedste
hold skyldes bl.a. holdets tjekkiske træner Jiri Blaska, som er en af
verdens bedste trænere og tidligere landstræner for de tjekkiske
John M., Ermin D., Erik ( Pinky),
verdensmestre.
Karsten (KK) ved North American Cup
Jiri’s indsigt og forståelse for både de “gamles” og de nyes styrker og svagheder, har været stærkt medvirkende
til at landsholdet stadig er på forkant med de altid øgede udfordringer, der ligger i det at springe klassisk
præcision.
Det kan måske virke som et paradoks at en af verdens bedste trænere vil bruge sin tid på at træne det danske
Præcisions landshold når han kunne træne de professionelle i stedet. Ifølge Jiri selv skyldes det de enkelte
springers engagement, ønske til stadig udvikling og potentiale.
Skrevet af Erik ”Pinky” Hougaard Sørensen
Klubmesterskaber i præcision!
Hermed en opfodring til afholdelse af klubmesterskaber i præcision.
Præcisionsudvalget vil gerne være behjælpelig hvis en klub kunne tænke sig at afholde et
klubmesterskab i præcision og det gælder for både store skærme og hurtige små skærme.
Man kan f.eks have en række for store skærme hvor nye springere kan deltage i
begynderskærme og en række for små hurtige skærme. Vi vil så være behjælpelig med
regler og opsætning. Eventuelt kan der skaffes en madras hvis klubben ønsker dette.
Kontakt Lauge Bøgh, mott.bogh@live.dk - hvis ovenstående har interesse.
Eventuelt kan flere klubber jo arrangere klubmesterskaber samtidig ved et fælles stævne.

Nyt fra FFU
Nyt udvalg
Efter freeflyårsmødet d. 26 oktober i Center Jump er der kommet et nyt udvalg bestående af Jan Agger, Bjarne
Wahl Hansen, Peter Svalø samt Rasmus Harboe som formand. Vi, i det nye udvalg, glæder os til arbejdet i
sæsonen 2015, og vil gøre alt, hvad vi kan, for at få udvalget op på et højere niveau. Vi appellerer til alle danske
freeflyere om at deltage i de camps og konkurrencer vi har på programmet næste år, så vi alle kan få en god
sæson med masser af udvikling.
Kontakt udvalget på ffu@dfu.dk eller find hver FFU medlems kontaktinformationer på DFU’s hjemmeside under
fanen ”FFU”.
Forårstur til Skydive Spain
Traditionen tro afholder FFU en forårstur til Skydive Spain. Emil Landeværn og Michael Nervil vil deltage som
coaches. Så hvis du mangler head up/down stempel, eller bare ønsker at forbedre dine flyveegenskaber, er
denne tur perfekt til at få gjort dette. Mere info om turen vil komme på FFU.dk samt FFU’s facebookside.
Breddeprojekt 2015
FFU vil i 2015 forsøge sig med et breddeprojekt. Mere info vil tilkomme, men hvis du allerede nu tænker at det
kunne være noget for dig eller dit hold, skal du være velkommen til at kontakte Rasmus Harboe. Ansøgning og
udtagelse vil finde sted i starten af 2015.
Dansk head down rekord 2015
Der er sat penge af til en dansk head down rekord på budgettet for 2015. Tidspunktet for rekordforsøget er
endnu ikke fastlagt, men det vil formentlig blive i august eller september. Vi søger deltagere til dette! Der skal
minimum en 13-way til for at slå rekorden fra 2012, men målet er pt. 15-way. Kontakt formand Rasmus Harboe
hvis du ønsker at deltage på rekordforsøget.
2x Head up world record formation
Stort tillykke til Danny Olsen og Adrian Wild med de to rekorder som de begge deltog i ved Skydive Arizona’s
2014 Upright World Record. Det lykkedes i første omgang at lave 44-way d. 21 november, og at slå denne
verdensrekord allerede dagen efter med en 52-way.
Danmark har adskillige freeflyere med internationalt potentiale, og det skal vi udnytte, så vi kan få flere flotte
resultater som dette! Skydive Chicago vil stå for afholdelse af forsøget på at slå head down verdensrekorden fra
2012 (138-way) i slut juli 2015. Vi håber på at have dansk repræsentation til dette rekordforsøg. Kontakt
udvalget for mere info hvis dette måtte have interesse!
Skrevet af formand for FFU Rasmus Harboe

Nyt fra wingsuit
Vidste du, at Wingsuit er den hastigst voksende diciplin inden for
faldskærm (ref. USPA, Parachutist, Nov 2014)? Vi ser da også i Danmark
fremgang både mht antallet af nye udøvere og mht kvaliteten af de
spring der udføres. Vi har yderligere haft den første danske Wingsuit
Performance konkurrence i år der blev af afviklet med stor success og
med spændende afgørelser. Der har være flere udlands-ture med
top-coaching for manges vedkommende, feks via Wingsuit projekt 2014.
Resultatet af det og de sidste par år, er at vi efterhånden nærmer os
kritisk masse mht antallet af kompetente wingsuit udøvere som kan
lære fra sig. Vi har yderligere fået uddannet flere wingsuit udtjekkere
der kan hjælpe endnu flere springere igang.
Som følge af det har rigtigt mange springere i år investeret i en wingsuit dragt.
Vi skal derfor i 2015 fra Wingsuit instruktørernes side, være klar til at tage godt
imod alle de nye folk.
Wingsuit aktiviteten for 2015 bliver som vanligt delt imellem Wingsuit vest (Benny Skovhede) og Wingsuit øst
(Frits Jensen), som hver har et mindre beløb fra aktivitetsudvalget at gøre godt med. Wingsuit er endnu ikke
blevet til et ”rigtigt” diciplin udvalg under DFU som Freefly og CP er det, men da vi støt og roligt bliver flere og
flere, så nærmer tiden sig måske hvor vi skal til at se seriøst på det. Aktiviteterne vil for 2015 være både mere
bredt indrettet imod at tage hånd om de mange allerede udtjekkede folk, men også mere dedikeret og tage dem
videre til næste niveau med flocking bigways og acrobatic flying.

De planlagte uddannelsetilbud for 2015 er lidt forskelligt på vest- og østsiden, men spænder fra individuel coaching, til bigway flocking coaching på
storfly stævner, til Wingsuit projekt øst’s dedikerede uddannelse i acrobatic
flying. Fællesnævneren er at vi satser på kvalitets uddannelse til så mange
som muligt inden for vores rammer. Osse i 2015 skal der afholdes
Performance konkurrence. Forhåbentligt bringer året også en
Danmarksrekord for største formation og mon ikke et Dansk acro-team ville
stille op til een af de iøvrigt hyppigt afholdte artistic flying konkurrencer til
næste år...
Skrevet af Frits Jensen

Nyt fra MU
Siden sidst
Grundet problemer med den nu ellers velfungerende hjemmeside, kan vi desværre ikke sige så meget om
hændelser i det forgangne kvartal. Men i forhold til det samlede 2014 overblik, så har de store materielmæssigt
interessante hændelser desværre involveret en del fejl som kunne have været undgået. Disse fejl, vurderer vi,
kommer af manglende uddannelse. Derfor sætter vi nogle tiltag i søen, som forhåbentlig kan rette op på denne
tendens.
Vi holdt i november et meget givtigt riggermøde. Der var stort engagement fra alle fremmødte og vi mener at der
er kommet meget godt ud af mødet. Referatet kan findes på dfu.dk
Vi ønsker Peter Svalø, Claus Schmidt og Jesper Nikolaisen velkommen som seniorpakkere.
Kommende kvartal
Vi vil henover vinteren arbejde på et nyt pensum for pakkeuddannelsen. Her taler mener vi en opdeling, så den
almindelige pakker kan lave grunduddannelse og seniorpakkeren laver så den mere tekniske del af uddannelsen.
Desuden vil der komme en mere udførlig gennemgang af uddannelsens indhold.
Andre ting i støbeskeen er en mulig afskaffelse af pakkecertifikatet. Forstået på den måde at vi mener det fysiske
certifikat, så det i stedet er en godkendelse på logkortet.
I samarbejde med IU er D, E og F certifikaterne ved at blive revideret. Her vil vi henover vinteren sagsbehandle på
om materiel- og seniorpakkercertifikat kunne hænge sammen med disse certifikater.
FB
Vi er godt i gang med revisionen af FB. Her kigger vi lidt vidt og bredt med smårettelser. Men det mest
interessante er nok at vi nu fremsender 20-årsreglen til godkendelse ved bestyrelsen. dEt er vores store håb at
reglen bliver taget med i år, så den er gældende fra årskontrol for 2016 sæsonen.
SLUTTELIGT VIL VI I MATERIELUDVALGET GERNE ØNSKE GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
Skrevet af formanden for MU Martin Mikkelsen

Nyt fra IU
Instruktøreksamen 2015
På Skægkærskolen i Silkeborg blev der i weekenden 24. - 26. oktober svedt til teoriprøver, udtjek, undervisning
og handlebaner under den årlige instruktøreksamen. Dette års arrangement var et tilløbsstykke, som ikke er set i
DFU i mange år. 31 af unionens medlemmer gik op til eksamen. 17 som instruktør II og 14 som instruktør I.
Instruktør I'erne fik fredag aften ansvaret for at vejlede 1-2 2'ere hver samt evaluere på deres præstationer
undervejs i forløbet. Teoriprøven var inddelt i en del med hjælpemidler, og én uden. Prøven var den samme for
1'ere og 2'ere, men kravene til besvarelserne var højere for 1'erne.
Lørdag handlede det om udtjek for 2'ere og handlebane for 1'ere. Ved udtjeksprøven skulle 2'erne tjekke 4 elever
ud på tid, under overværelse og vejledning af deres 1'er. På handlebanen blev 1'erne taget igennem både
almindelig elevbriefing, opvisning, videogrej, loading af fly, udtjek samt en del bestemmelser (dette vender vi
tilbage til!). Seancen tog ca. 35-45 min. per 1'er.
Søndagen skulle 2'erne fremlægge undervisningsemner fra elevhåndbogen for de andre deltagere. Efter hver
fremlæggelse deres fik 1'er mulighed for at give tilbagemelding på indsatsen og 2'eren blev i samme omgang
spurgt om, hvordan forløbet med deres 1'er havde været.
Endelig var der evaluering. Først fra deltagerne til IU på weekendens arrangement. I denne forbindelse fik vi
mange konstruktive tilbagemeldinger samt ris og ros. En del syntes at der havde været meget ventetid, hvilket
der ganske rigtigt var grundet det store deltagerantal. Skulle der komme lige så mange i 2015 - og det håber vi
der gør! - så vil der blive arbejdet på at nedbringe ventetiden. Til sidst var alle deltagere inde og modtage
"dommen" fra IU. Hver gang en deltager kom ud - og havde bestået - blev der givet et stor bifald fra de øvrige
deltagere; velfortjent! DFU fik denne weekend 9 nye 1'ere og 12 nye 2'ere, hvilket vi er rigtigt stolte over!
En stor tak til Jørgen Nygaard som facililterede lån af skolen.
Instruktørelevforkursus 2015 bliver i weekenden 6.-8. marts 2015, også på Skægkærskolen i Silkeborg mens
instruktøreksamen finder sted den 23.-25. oktober 2015 på Borupgaard Gymnasium i Ballerup.

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

Nyt fra IU - fortsat
Angående bestemmelser:
Vi oplevede en generel usikkerhed hos 1'erne omkring et bestemt spørgsmål på handlebanen, som vi vil benytte
lejligheden til at kaste lidt lys over. Scenariet var en dansk springer, som havde taget sin AFF i udlandet og
kommet hjem med en USPA licens. Springeren - som havde ca. 100 spring - ønskede at fortsætte sin sport i
Danmark på sin udenlandske licens. Spørgsmålet gik på, om dette var muligt, og hvis ikke, hvordan han så kunne
konverteres til dansk certifikat. FB'erens GB 30. pkt. 6 siger følgende:
"Springere bosat i udlandet kan springe uden at være medlem af DFU under følgende betingelser:
a. Springvirksomheden overvåges af en instruktør-I
b. Springeren kan springe i sit personlige grej, hvis det overholder DFU's regler med hensyn til frist for ompakning,
sikkerhedsudløser og skærmstørrelse-/type i forhold til springantal samt i øvrigt er godkendt til spring i det land,
hvor springeren er bosat"
En springer med udenlandsk licens kan altså IKKE springe i Danmark hvis han/hun bor i her i landet. Hvis dette er
tilfældet, skal licensen konverteres til et dansk certifikat. Dette hører under IU's kompetencer jf. FB'erens AB 11
pkt. 3.c. hvor der står:
"3. Kompetencer:
c. Konvertere faldskærms-, instruktør- eller tandemmastercertifikater, der ikke er udstedt af DFU"
Vi vil understrege at vi naturligvis gerne vil konvertere et udenlandsk certifikat, hvis uddannelsen som minimum
matcher et dansk C-certifikat. Det er blot ikke noget, der tages stilling til af de enkelte instruktører ude i klubben.
Ny elevhåndbog:
IU sender den nye elevhåndbog i review til en række instruktører i løbet af den næste måneds tid og forventer, at
den endelige version er godkendt ultimo januar 2015. Således kan der undervises efter nyt og tidssvarende
materiale ved sæsonstart.
1'er forkursus
Der arbejdes på et frivilligt forkursus for kommende instruktør 1'ere. Formatet ligger endnu ikke fast, men tid og
sted bliver Skægkærskolen i samme weekend som 2'er forkursus. Mere om dette tilgår ultimo januar 2015.
Skrevet af Thomas Thorndahl, IU

KLUBNYT - Vejen mod C’et
Jeg havde altid tænkt at et tandemspring var noget jeg skulle prøve en gang.
Sidste sommer fik jeg muligheden, og det var en fantastisk oplevelse. I efteråret fik jeg chancen til at
prøve igen, og pludselig var jeg også tilmeldt et elevkursus.
Kurset blev afholdt 13.-15. juni i FDK. Efter teorien fredag aften og praktiske øvelser lørdag morgen, var
jeg klar til mit første staticline-spring. Jeg var lidt nervøs for at jeg ville glemme det vi havde lært, men da
det blev min tur til at springe gik alt som det skulle. Da weekenden var ovre var jeg på spring nr. 6, og klar
til at fortsætte til turboelevugen.
Turboelevugen var perfekt for at komme rigtig i gang,
5 dage med fuld instruktørdækning og fokus på at få
elever i luften. Det var rigtig godt at få mange spring lige
efter hinanden helt i starten. Pludselig gik ting helt
automatisk, jeg behøvede ikke længere at tænke hvert
trin igennem når jeg skulle ud af flyet, eller huske at svaje
i fritfald. For hvert spring og hvert kryds i logbogen kom
C’et nærmere! Et højdepunkt var helt klart at blive
godkendt til at gå i fuld højde uden hopmester! Det var
vildt underligt at man ikke skulle vente på klarsignal før
exit, og at man havde et helt minut til at nyde det frie fald, før man trak skærmen!
Efter elevugen havde jeg 19 spring, og var for alvor bidt af basillen. Så de næste mange weekender gik
med enten at springe, eller ønske at jeg gjorde det. I september blev der afholdt Skyvan Boogie, og det
var så sjovt at springe fra en skyvan! Pakkecertifikat kom på plads, teori og praktiske prøver bestået, det
eneste der manglede var sidevindslandinger og 5 spring. Jeg kan ikke rigtig huske spring nr. 40, men da
jeg landede kunne jeg ikke la vær med at smile. Det var mega fedt, bedre end at bestå køreprøven!
Tilbage til ved hangaren fik jeg det obligatoriske kolde vandbad, og skærmen blev krøllet godt og grundigt
sammen.
Da jeg startede virkede 40 spring meget uoverskueligt, det kom sikkert til at tag virkelig lang tid! 4
måneder og 5 dage senere havde jeg certifikatet, så det gik faktisk ret stærkt. Hele vejen har jeg fået god
opbakning og hjælp, og fra første spring har jeg virkelig følt mig velkommen i sporten. Nu som C’et er i
hus ser jeg frem til at lære endnu mere, og afprøve de
muligheder det medfører. For et halvt år siden ville jeg
ikke ha troet at jeg kom til at blive så hooked, og bruge
så meget tid på det her. Men det er jeg virkelig glad for
at jeg gjorde!
Skrevet af Emma Haug, FDK

KLUBNYT – Bigway FDK
Storformation
Da jeg fik at vide vi i Danmark, vil forsøge os med en 60mands FS rekord, var jeg straks nysgerrig. Min første
bekymring var om jeg overhovedet var erfaren nok? eller om jeg overhovedet kunne nå at blive klar til så stor en
formation - har kun sprunget 4-way i ca. 1½ år og sprunget en smule 8-way som noget af de største. Men blev
hurtigt spurgt om det ikke var noget for mig. Så jeg besluttede mig for, at tilmelde mig bigway skillcampen i
Maribo i slutningen af september, for at se om jeg syntes storformation var noget for mig.
Før skillcampen var det eneste jeg vidste om storformation at man skulle flyve roligt og kontrolleret til
formationen, ikke noget med at skynde sig til formationen så hurtigt som overhovedet muligt.
Det første spring der blev lavet var virkelig spændende for mig, både fordi jeg virkelig gerne ville gøre det så godt
jeg kunne, men også fordi det var en god blanding af erfarne og uerfarne storformationsspringere. Selvom det
virkede rigtig kaotisk nåede vi at få samlede over halvdelen af figuren, men så begyndte figuren at dreje, og det
var nok til det hele gik i vasken, alle trackede fint væk fra hinanden, ingen problemer.
Så blev der desværre overskyet og regn. Men organizerne sørgede for at holde hovederne i gang på folk, der blev
trænet til næste spring, gennemgået video af storformationer og en masse teori omkring storformation. Og
selvom vi ikke fløj det i himmelen var det gavnligt for mig eftersom jo mere jeg prøvede at gennemgå disse spring
med så mange mennesker, jo mere blev jeg vandt til at der var meget man skulle holde øje med.
Da vi endelig kunne springe igen var jeg røget i en gruppe med rigtig erfarne storformationsspringere. Jeg var helt
sikkert den mest uerfarne i gruppen. Det gav mig virkelig muligheden for at rykke mig og lære en masse på hvert
eneste spring. Hvad jeg troede bare var at dykke roligt til formationen og så ellers ligge på sin plads og vente på
resten, der tog jeg fejl, hele vejen når man dykker til formationen eller skal springe af før formationen og nå op til
den, Det krævede rigtig meget koncentration at følge basen, samtidig med at ligge den perfekte afstand fra
springere med pladser før mig samtidig med man ikke må falde under formationen, da jeg så endelig kom ind og
troede nu kunne jeg slappe lidt mere af… nej også her skulle alt min koncentration bruges på at holde mig på
level med centeret af formationen. Holde min position selvom formationen kan blive lidt ustabil, her hjalp mine
4-way skills mig virkelig, da jeg kendte til andre kan trække lidt i en eller vinden fra andre påvirke mig og skubber
mig væk.
Så efter en vellykket skillcamp for mit vedkommende er jeg rigtig interesseret i at være med til stormformation i
2015.
Jeg vil helt sikkert dukke op til flere skillcamps og få øvet mig, så jeg kan være med til at slå Danmarksrekord!
Skrevet Max Simonsen, Center Jump

KLUBNYT fortsat
Storformation i Maribo 25 – 28 september 2014.
Vi fik et par rigtigt dejlige små storformations spring fra den fine Skyvan. At coache den lille gruppe var min
opgave, men jeg havde stor hjælp fra mange med betydelig erfaring fra storformationsverden, og det hele blev til
et par rigtig gode dage.
I min gruppe fokuserede på noget af det mest fundamentale i storformationsspring:
* at vide hvor man skal henne
* at være stærk i sin egen vej derhen hvor man skal tage greb, uden at forstyrre de andres flyveveje
* at ”stage-a” in til sin plads når man nærmer sig formationen
* at se flere referencer og ikke kun de enkelte greb man skal have fat i
* at blive ved med at arbejde og justere faldhastighed og placering når man taget sine greb
* at bryde sikkert
* og ikke mindst at huske formationen
Vi fik afprøvet rigtigt meget af det hele, og et par spring var helt klart kønnere end andre, men vi havde et fælles
mål om at det skulle være sjovt, sikkert og at vi alle sammen skulle lære noget. Og det synes jeg at vi lykkedes
glimrende med, stort tak til jer alle som var med!
Storformationsåret 2015 bliver meget spændende i og med et nyt Danmarksrekord skal afvikles. Og selvom vores
flyver til daglig i de fleste klubber ikke er så store så er der mange muligheder at træne til rekordforsøget. At
floate, dykke, flyve sin vej og dokke pænt kræver jo ikke en stor flyver. Heller ikke at øve sine flyvefærdigheder og
kropskontrol ved f.eks. følge John, sveje/floate eller at lave non-contact formationer. At huske et spring kræver jo
slet ingen flyver og man skal ikke undervurdere effekten af at lære at visualisere et spring fra start til landing.
Vi ses, måske allerede til vores første træning på Lolland-Falster Airport 10. Til 12. april 
Tilmelding via dette link
Skrevet af Maria Ondracek, FDK

KLUBNYT – “C springer, hvad nu?”
Den 22-23. November blev der afholdt et event i CAE i samarbejde med DFU.
Arrangementet var åbent for alle, dog med prioritet for nyere springere. Det var lagt op til, at man kunne lave en
klubtur. Tanken med eventen var, fastholdelse af elever, godt socialt samvær og se de andre nye springere fra
resten af landet.
Det var en kombineret weekend med info om disciplinerne samt mulighed for at prøve formationsspring og
freefly på egen krop i vindtunnelen i Høje Tåstrup og lære andre springerne at kende.
Arrangementet er taget på initiativ af et nyt FF hold, som ønsker, at alle skal kunne se og mærke de fantastiske
muligheder som faldskærmssporten kan tilbyde. Vi vil gerne hjælpe flere springe på alle niveau at være mere
aktive i sporten ved at deltage i events arrangeret af DFU. Vi hjælper også gerne med, at finde hold til de der har
lyst, så vi får flere til at stille op til konkurrence.
15 glade deltagere, mere end 5 timers tunnel træning og en masse hygge - sådan resulterede vores event .
Lørdag startede vi med et oplæg, der præsenterede alle disciplinerne og gav et overblik over aktiviteter og
konkurrencer. Efterfølgende var der flyvning med vejledning i tunnelen, hvor alle fik mulighed for at SE, og
PRØVE fritfaldsdisciplinerne formationsspring og freefly.
Efter aftensmaden var alle inviteret til Aversi faldskærmsklub for at have mulighed for at lære hindanden bedre
at kende samt hygge.
Søndag havde vi mere træning og en lille konkurrence til sidst, hvor alle fik en tilfældigt makker. Der skulle så
laves så mange point som muligt på tid. Så blev man lidt presset !
Vi vil takke alle for en rigtig hyggelig weekend! Det var en fornøjelse at møde nye springere, men også at se dem
vi i forvejen kendte.
Der er vi allerede i gang med at arrangere en lignende weekend i Februar måned – så hold derfor øje med
kalenderen, da der kommer flere træningscamps.
En af dem vil vi afholde inden jul som pæn afslutning på år 2014
med en masse hygge, flyvning, æbleskiver og gløgg!

Skrevet af - Alyona V. Shevchuk,
Christina Zacho og Rasmus Harboe

Glædelig jul og godt nytår
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