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NYT format 
Udviklingsseminar 

2022 var en succes! 
Som noget helt nyt har DFU ændret 

formatet for aktivitetsseminaret. Det 

koordinerende arbejde blev rykket i 

baggrunden til fordel for tilmed 

udviklingsorienterede oplæg, dialoger og 

workshops. 35 af DFU’s kernefrivillige, 

bestyrelsesmedlemmer, ansatte og 

repræsentanter fra Danmarks 

Idrætsforbund (DIF) deltog.   

Temaerne på DFU-historiens første 

udviklingsseminar kom vidt omkring, lige 

fra digitalisering, fælles markedsføring, 

Virtual Reality, klima og bæredygtighed til 

økonomisk struktur. 

 

Læs med her og få et hurtigt overblik over 

nogle af temaerne. 

 

Seminaret startede ud med en kort video 

om idrættens megatrends og dialoger om 

klubbernes oplevelser og omkring hvilke 

trends der er særligt relevante for 

faldskærmssporten.   

 

Klima og bæredygtighed 

Den grønne dagsorden spiller en stadig 

voksende rolle, ikke bare for idrætten men 

for hele det globale samfund. 

 

Vi kigger ind i en fremtid med stigende 

krav til organisationens ansvarlighed, både 

fra politikere, potentielle nye- og 

nuværende medlemmer, og samfundet som 

helhed. Den grønne dagsorden fylder mere 

og mere i vores bevidsthed. 

 

Regeringens seneste udspil “Grøn luftfart 

for alle” og den grønne skattereform, skal 

gøre det dyrere at anvende fossile 

brændstoffer og gøre det mere attraktivt at 

vælge grønne løsninger.  

 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har 

forpligtet sig til at nedbringe DIF-idrættens 

samlede klimaaftryk. Som specialforbund i 

DIF, omfatter det også DFU og DIF har 

derfor også inviteret vores sekretariat med 

ind i maskinrummet til udviklingen af den 

nye certificeringsordning “grønt forbund”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvceHsK-v_I
https://www.youtube.com/watch?v=EvceHsK-v_I
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Krig, inflation og stigende 

forbrugerpriser 

Krigen i ukraine, forsyningskrisen og 

stigende brændstofpriser har igen 

aktualiseret debatten om den grønne 

omstilling.  

I august måned beskrev vores 

udviklingskonsulent i et opråb til 

politikerne, hvordan energikrisen kan true 

diversiteten i dansk idræt og hvordan den 

har påvirket faldskærmssporten og andre 

energikrævende idrætter.  

 

Klubberne mærker stigningen i 

brændstofpriserne og hvordan 

klimadagsordenen påvirker lokale 

miljøaftaler og klubbernes mulighed for at 

springe faldskærm. Der var på 

udviklingsseminaret bred enighed om, at 

den grønne omstilling og inflationen har 

udviklet sig til en brændende platform for 

DFU, og at det er en dagsorden som skal 

prioriteres. 

 

 

Det digitale certifikat 

Bestyrelsesmedlem Jens, gennemgik 

klubadmin og det længe ventede digitale 

certifikat. Om ganske kort tid vil det være 

muligt at printe det digitale certifikat! 

 

E-læring 

Som led i det strategiske arbejde skal vores 

instruktørudvalg i samarbejde med 

udviklingskonsulent Tobias udvikle nye og 

tidssvarende digitale læringsmidler. DFU 

kigger ind i at udbyde uddannelser på DIF-

idrættens E-læringsplatform. På sigt er 

visionen, at E-læringsplatformen skal gøre 

instruktørudvalgets arbejde lettere, ifm. 

aflevering af opgaver og prøveafholdelse, 

samtidig med at der skal udvikles 

elektroniske læringsmidler som 

faldskærmselever og instruktører kan tilgå 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idraetsmonitor.dk/debat/art8932558/Energikrisen-risikerer-at-true-diversiteten-i-dansk-idr%C3%A6t
https://idraetsmonitor.dk/debat/art8932558/Energikrisen-risikerer-at-true-diversiteten-i-dansk-idr%C3%A6t
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10 år for faldskærmssporten
Vores sekretariatsleder fejrer 10-års 

jubilæum hos os! 

Nikolajs Jubilæum blev fejret ifm. 

udviklingsseminaret 2022, hvor Nikolaj fik 

overrakt en find gave og en flot tale fra 

vores formand, Louise. 

Formandens tale 

I sommer kunne vi prale med, at du havde 

10års jubilæum hos DFU, og nu får vi 

endelig lov at fejre dig. Tobias og jeg havde 

store planer om en fin reception med 

inviterede gæster fra nær og fjern. Men nej, 

du ville allerhelst fejre det med dem, der er 

her i dag. Og det siger vist meget om dig og 

din plads i DFU. 

For du er ikke bare en medarbejder, du er 

en integreret del af DFU og vores 

fællesskab. Du formår på fineste vis at tilgå 

medlemmerne nysgerrigt og 

imødekommende, både på springpladserne 

og i klubberne, til vores stormøder og når 

medlemmerne ringer for at få fikset det ene 

eller andet. Du er den, der kender os 

allerbedst på kryds og tværs, og det er 

tydeligt, at det personlige engagement du 

lægger i jobbet, er med til at skabe de gode 

relationer, som er så vigtige for en frivillig 

organisation. 

Du overtog en rodebutik uden megen 

struktur eller faste procedurer. At vi i dag 

har et kontor med en stabil drift og 

administration, som letter de frivilliges 

arbejde og hvor de trygt kan henvende sig, 

er i høj grad din fortjeneste.  

Du har gennem hele din ansættelse, formået 

at skubbe tingene fremad og prioritere 

opgaverne, som din egen chef i dagligdagen 

og som en stabil støtte og rådgiver for 

skiftende bestyrelser. Med vores 

strategiaftaler med Danmarks 

Idrætsforbund (DIF) har vi skullet finde nye 

måder at arbejde på, og det har betydet en 

ny rolle og mere ansvar til dig. Jeg føler 

personligt, at det er en rolle du trives i, og 

det er en fornøjelse, at følge med i, hvordan 

de gode ideer udvikler sig inde på kontoret.  

 

Du har stået last og brast med DFU gennem 

diverse omvæltninger, og når det hele 

bliver lidt for træls og absurd, er du den 

første til at grine af det og holde humøret 

højt, så det bliver en fornøjelse at få løst 

udfordringerne. Jeg sætter meget stor pris 

på vores samarbejde og det du er for DFU, 

og vi skal gøre vores allerbedste for, at du 

har lyst til at være en del af DFU mange år 

fremover. 
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Nikolaj fortæller 

Det har været en sindssyg spændende og 

udfordrende rejse de første 10 år her på 

kontoret i DFU. Jeg startede en juni dag i 

2012, hvor det første der mødte mig var et 

skrivebord, hvor man reelt ikke kunne se 

skrivebordet for bunker af papir og 

opgaver. Rejsen i de 10 år har så været at 

skabe transparens i DFU’s processer, og i 

alt hvad vi gør. Mit mantra har altid været: 

Vores ypperligste succeskriterie på 

kontoret er, at gøre det så let at være 

frivillig og springer, og skabe den største 

mulige værdi for DFU’s medlemmer. 

Derfor har jeg også gjort en dyd ud af at 

besvare både mails og telefoner på alle tider 

af døgnet, da vi jo er til for medlemmerne. 

Dette har derfor betydet, at jeg har skitseret 

for bestyrelsen, at kontoret selv koordinere 

sin arbejdsuge, og at vi arbejder på 

forskellige tidspunkter end den normale 

danske arbejdsstyrke, men at de altid kan 

være sikre på, at vi når vores opgaver og 

aftaler. 

De nye strategiaftaler med DIF og 

bestyrelsens store fokus på at bevæge DFU 

fremad og ind i fremtiden, gør det endnu 

mere spændende at være en del af. Som en 

tidligere DFU-formand hyppigt sagde, 

”hvis ikke man udvikler, så afvikler man i 

stedet.” 

 

 
 

 

 

Få dit indhold i vores 

nyhedsbrev! 

Har du en god historie fra klubben, et 

arrangement eller billeder fra jeres sidste 

boogie, så send det meget gerne til 

ttj@dfu.dk, Vi forbeholder os retten til at 

redigere i indholdet.  

Vi bestræber os på at udgive nyhedsbrevet 

én gang i kvartalet. 

DFU søger frivillige 
Skriver du fængslende artikler, brænder for 

kommunikation eller at lave storslåede 

opslag på sociale medier som Facebook og 

Instagram? 

Kontakt Tobias på ttj@dfu.dk hvis du er 

interesseret i at hjælpe DFU med at blive 

mere attraktiv på sociale medier.  

 

 

mailto:ttj@dfu.dk
mailto:ttj@dfu.dk
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Studentermedhjælper 

takker af 

DFU's studentermedhjælper Freja 

Pjetursson stopper på DFU's kontor. 

Vi vil gerne sige 1000 tak for din indsats og 

pøj pøj på din videre færd. Tak for de 

mange gode indspark og dialoger! 

Inden Freja stoppede hos os brugte hun lidt 

energi på, at komme med hendes syn på de 

muligheder og udfordringer der ligger foran 

DFU - så læs med her! 

Min uddannelse lakker mod enden, og 

derfor har jeg valgt at opsige min 

studentermedhjælperstilling i DFU. Som 

afslutning vil gerne tage dig med på min 

udviklingsrejse i DFU gennem de små 3 år, 

jeg har været her, og give mine bud på de 

potentialer og udfordringer DFU står 

overfor. Det kommer også til at omhandle 

mine fremtidsperspektiver på frivillighed. 

Husk faldskærm og hjelm - flyveren letter 

om lidt. 

Starten 

Jeg husker stadig min første dag på 

”kontoret”. 30. november 2019. Det var to 

dage før min fødselsdag, hvor jeg var med 

på et fundraising kursus i Jylland med 

omkring 10-15 håbefulde, 

ansøgningsparate faldskærmsspringere 

samt resten af administrationen, Nikolaj og 

Gregers. En lidt ældre dame, Lone, 

gennemgik fundraisingens ABC med fokus 

på salgstalen, samarbejdsfelter, 

interessenter og en strategi for ”Den gode 

ansøgning”. Til den weekend blev jeg 

uformelt introduceret til de tre F’er, som er 

omdrejningspunktet for medlemmerne i 

faldskærmssporten: Frit fald, fællesskab og 

et par gode øl. 

Få måneder efter jeg startede ramte 

corona-krisen. I dag er der en anden krise 

som truer sporten: energikrisen. Det rejser 

spørgsmål om hvad er DFU’s 

fremtidsudsigt? Og hvilke 

handlemuligheder har DFU? 

DFU’s udfordringer 

Vores samfund er kendetegnet ved, at vi 

lever i et komplekst, accelererende og 

individualiseret samfund, hvor sociale 

medier aldrig holder fri. Det vidner om en 

verden, hvor vi konstant er på farten, og vi 

skal løbe hurtigere for bare at holde status 

quo i målet om at skabe et bedre samfund 

og et bedre liv. Vi værner derfor om vores 

tid. Det påvirker den måde vi dyrker idræt 

og sport på. Viljen til at lave frivilligt 

arbejde er nedadgående, og i DFU mærker 

vi det også. DFU mangler flere frivillige 

hænder, både til mindre og større 

forpligtelser som afvikling af events og 

DM’er, bestyrelsesarbejde og deltagelse i 

diverse udvalg. Det er særligt i og efter 

corona-krisen, at vi fik lejlighed til at 

reevaluere vores eksistensgrundlag og 

vores identitet ved at spørge os selv: 

”Hvem er jeg?” og særligt ”Hvad vil jeg 

gerne bruge min tid på?”.  

Historisk bygger Danmarks foreningsidræt 

på demokrati, respekt og dannelse. Et 

statsligt perspektiv vil argumentere for, at 

foreningsidrætten er medvirkende til at 

styrke sammenhængskræften i samfundet 

gennem et aktivt, inkluderende 

civilsamfund, som har fokus på sundhed og 

velvære. I foreninger lærer folk om at tage 
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ansvar, følge regler, acceptere og 

respektere andre i et demokratisk funderet 

fællesskab. Her er Danmark særlig i 

forhold til resten af verden. Vores samfund 

er i udvikling og er begyndt at ændre sig. 

Der er begyndt at sætte spørgsmålstegn 

ved, om vores idé om frivillighed 

romantiseres. Er måden hvorpå vi 

traditionelt driver foreninger den rette vej 

for os? Hvad skal vi holde fast i, og hvad 

skal vi inspireres af fra andre aktører? 

I den proces skal vi spørges os selv om, 

hvordan kan vi som forbund og foreninger 

i fællesskab skabe et stærkt, trygt og 

inkluderende miljø? Vi skal lægge mere 

vægt på, hvordan vi bidrager til 

fællesskaberne, og det vi kan sammen, end 

på at fortælle om vores svagheder. 

Potentialer for DFU 

Vi ser ind i en virkelighed med flere 

megatrends, som kommer til at påvirke 

faldskærmssporten i mere eller mindre 

grad. Megatrends er stærke 

udviklingstendenser, der definerer både 

nutidens og fremtidens samfund. De er med 

andre ord vores viden om den sandsynlige 

fremtid. Her er det bæredygtighed og grøn 

omstilling samt digitalisering og 

automatisering, som DFU er nødt til at 

forholde sig til. DFU skal kunne agere på 

forskellige digitale platforme med digitale 

værktøjer. Den teknologiske fremskridt 

muliggør, at flere administrative 

arbejdsopgaver og funktioner kan 

varetages smartere og spare tid for 

sekretariatet – hermed give mere rum for at 

tænke på udvikling af DFU end eksempelvis 

indtaste medlemmer manuelt. Da jeg 

startede, var en af mine arbejdsopgaver at 

indmelde vores medlemmer manuelt i vores 

medlemsdatabase, klubadmin. I kan 

forestille jer den store bunke af 

indmeldelsesblanketter som stod på mit 

skrivebord efter et stort elevhold havde 

været forbi Varde. Før den var på mit 

skrivebord, stod den på Nikolajs. I det 

seneste halve år er tandemerklæringerne 

ligeledes blevet digitaliseret. I fremtiden 

står certifikaterne for skud. Det skal DFU 

fortsætte med, og her bliver særligt VR-

projektet et spændende og vigtigt kapitel for 

DFU. 

Bæredygtighed og grøn omstilling fylder 

mere og mere på den politiske dagsorden. 

Virksomheder og organisationer kommer 

til at tage yderligere stilling til, hvordan de 

arbejder og opererer – her er idrætten ikke 

fredet. Selvom DFU ikke har en 

bæredygtighedsagenda i strategien, kan vi 

forvente at blive spurgt til, hvordan vi 

håndterer og gør os relevante i en samtid. 

Det er helt essentielt at støtte op om 

udviklingen. Kom gerne med bud til 

muligheder og forbedringer. Forandringer 

kan virke besværlige i starten, men 

potentialerne er store for DFU. 

Afslutning 

Til slut vil jeg gerne sige tak for denne 

gang. Der er to piloter og et crew som 

styrer flyveren i den rigtig retning. Jeg har 

fået en god faldskærm i bagagen, og er klar 

til at hoppe ud på nye eventyr. Pas godt på 

hinanden. 

Freja 
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Sportslige 

resultater 
VM resultater og indblik 

  

Dansk Faldskærms Union sendte i oktober 

måned 11 elitespringere til Eloy, Arizona 

for at deltage ved World Championship 

(WC) i 4 forskellige discipliner. Da der var 

bundet en fin sløjfe om de sidste 

konkurrencer med dansk deltagelse, som 

var med deltagelse i Freestyle- og 

Formationskonkurrencen. Så opnåede de 

danske springere og hold nogle godkendte 

resultater i Eloy, US. 

Inden for Wingsuit disciplinen havde vi, 

frækt, sat næsen lidt op efter et spændende 

resultat, da den danske mester Dennis 

Ohlsen blev samlet nr. 9 under Mondial i 

2021, og Dennis havde i starten af 2022 

hentet nogle spændende resultater rundt om 

i Europa, men sygdom ødelagde den sidste 

forberedelse i ugen op til WC, hvilket 

naturligvis var super ærgerligt for Dennis. 

Derudover så deltog præcisionslandsholdet 

i juli måned ved VM i Tjekkiet, hvor det 

blev til flere flotte danske resultater. 

Vi har nedenfor forsøgt at skabe Jer et 

overblik over de danske resultater i de 

forskellige konkurrencer i 2022. 

 

 
 

Præcision (VM i Tjekkiet) 

Rene Sølbeck Hansen blev nr. 14 ud af 

mere end 130 deltagere 

Michael Burmester blev nr. 20 

Torben Glud blev nr. 37,  

Martin Mikkelsen blev nr. 75  

Erik Hougaard nr. 126 

Samlet blev det danske præcisionshold nr. 

11 ud af 23 hold 

 

Wingsuit (VM i Eloy, US) 

Dennis Ohlsen blev samlet nr. 13 ud af de 

44 springere der deltog. 

Kristian Sommer blev nr. 19 og  

Ulf Munkedal tog 30. pladsen 

Canopy Piloting 

Jonas L. Kristensen blev nr. 37 i Freestyle 

konkurrencen, hvor i alt 42 deltog og Jonas 

blev nr. 56 i den kombinerede konkurrence 

(speed, accuracy, distance), hvor der samlet 

deltog 67 springere. 

 

Formationsspringsholdet  

Sequenz blev samlet nr. 15. plads ud af de 

21 deltagende hold med et snit på 13,50 i de 

10 runder. 
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Freestyleholdet 

Link Freestyle blev samlet nr. 7. plads ud af 

de 9 deltagende hold med en samlet score 

på 51 ind over de 7 runder. 

 

I 2023 afholdes der EM i Voss, Norge inden 

for FS og Freestyle, men Wingsuit afholdes 

i Prostejov, Tjekkiet og sæsonen sluttes af 

med World Cup i Eloy, Arizona for Canopy 

Piloting. 

 

Slutteligt så har vi generelt set et faldende 

deltagerantal ved de nationale 

konkurrencer, så er der sat yderligere tryk 

på bredde og talentudviklingen inden for 

flere discipliner, hvilket bliver spændende 

at følge, da vi også gerne ser flere der 

arbejder med fokuserede sportsspring. 

 

 

Dommerprojektet 
Dommerprojekt i DFU - vi arbejder lige nu 

med at få skabt en dommerstruktur og en 

proces for at blive national dommer, så vi 

kan etablere dommerkorps i hver af vores 

discipliner i DFU. Dommergerningen er en 

af hjørnestenene i afholdelsen af vores 

nationale mesterskaber, hvorfor det er rigtig 

vigtigt, at vi hele tiden uddanner og 

fastholde vores dommere. 

Derudover så er der mulighed for, at man 

kan få sig international erfaring og netværk 

inden for dommerrollen, da man som 

uddannet international dommer får 

mulighed for at dømme ved de store 

konkurrencer i udlandet sammen med en 

masse andre dommere. 

Hvis dette kunne være spændende for dig, 

så er du meget velkommen til at tage fat i 

mig - Nikolaj Larsen, sportsmanager  

(nnl@dfu.dk - 23442019), eller prikke til 

din gode springkammerat, som måske har 

ytret ønske om at blive dommer i en af 

vores discipliner. 

Udviklingscamps 
Der vil i 2023 være et endnu større fokus på 

breddeudvikling. Der planlægges 

udviklingscamps i de forskellige 

discipliner, som skal skabe endnu mere 

interesse for disciplinerne og for at 

klubberne ved, hvor de kan sende deres 

interesserede klubmedlemmer hen. Tag fat 

i sportsudvalget (SU) hvis du er interesseret 

i at deltage. Datoerne vil blive oplyst 

løbende - følg med på SoMe og DFU.dk. 

Politik og strategi 
DFU er godt på vej med at opfylde 

strategiaftalerne, som er blevet indgået med 

DIF – det er konklusionen fra det seneste 

evalueringsmøde med DIF, som 

sekretariatet og bestyrelsen deltog i.  

 

Du kan finde DFU’s strategiaftaler her. 

Strategiaftalerne har til formål at udvikle 

DFU og bakke op om DIF-idrættens 

overordnede politiske program. Du kan her 

se en kort explainer om DIF’s politiske 

program. 

 

 

 

mailto:nnl@dfu.dk
https://dfu.dk/om-dfu/bestyrelse-administration
http://video.dif.dk/politisk-program-2021-2024-med
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På klubbesøg i DFC 
Tobias og Nikolaj var på besøg i DFC, en 

charmerende klub med beliggenhed i 

Tureby lidt udenfor København.  

Sekretariatet blev inviteret til en snak om 

DFU’s udfordringer og 

udviklingsprojekter, som resulterede i en 

masse spændende og oplysende dialoger. 

 

Selvom klubben aktuelt bøvler med 

flyverens flaps motor, som skal en tur på 

værkstedet, så havde klubben også en 

masse gode fortællinger. Klubben kunne 

bl.a. berette om hvordan de med nye 

varmeanlæg har reduceret klubbens 

energiforbrug, tillige med at en smart 

trådløs betjening gør det muligt at slukke 

for varmekilderne, når klubhuset ikke er i 

brug. De nye varmekilder blev stort set 

alene finansieret gennem fondsmidler, som 

klubbens tidligere formand Lasse 

Malmstrup havde søgt. 

 

 

I forlængelse af dialogerne om grøn 

omstilling og bæredygtighed, kunne DFC 

fortælle om hvordan de har reduceret 

brugen af gaffatape på deres 

dummyhåndtag, for at skåne miljøet.  

 

Klubaftenen blev afrundet med 

fællesspisning og fantastisk lækker mad, 

tilberedt af Pia madmor Jensen.  

 

Der er ingen tvivl om at DFC er en klub i 

udvikling, og at klubben går en lys fremtid 

i møde! 

 

Ønsker din klub et besøg af DFU-

sekretariatet? Kontakt Tobias på 

ttj@dfu.dk – vi glæder os til at komme forbi 

og møde jer! 

 

 

Sekretariatsleder Nikolaj Larsen holder 

oplæg om den nye økonomiske struktur i 

DFU 

mailto:ttj@dfu.dk

