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Formandens klumme
Kære DFU medlem
I skrivende stund er himlen nu blevet rigtig blå og lufttemperaturen er 5 plus grader. Det lover godt for den
sæson der så småt skal til at gå i gang for alvor. Efter en lang vinterpause, hvor mange af os ikke har sprunget
eller kun har haft ganske få spring, gælder det om at passe ekstra på sig selv og hinanden. Gi´ dig selv tid og plads
til at få din airfeeling og skærmreaktion tilbage i topform. Undlad at tage chancer de første par spring ‐ det er
netop i disse at risikoen for skader er højest. Ellers deltag aktivt i alle de aktiviteter som klubberne har planlagt
over hele landet. Vær med til at gøre din klub og/eller din springplads til et attraktivt sted at være for os alle ‐ og
specielt de nye i sporten. Vi har mere end nogensinde behov for at få medlemsfremgang, Få uddannet flere C‐
springere, så vi får flere nye springere ind i disciplinerne. Det er netop gennem fastholdelse af de helt nye
springere, at vi sikrer vækst i medlemstallet. Vi må hver især tage de nye i "hånden" og se til, at de falder godt til
og føler sig velkommen og værdsat i klubber og på springpladser over hele landet. Vores elever har netop den
fordel, at de med deres logkort i hånden kan "checke ind" på enhver springplads og få næste spring i deres
elevuddannelse
DFU Bestyrelsens arbejdsindsats vil være fokuseret på at give dig og din klub de bedste betingelser for sportens
udvikling og at vi som faldskærms union sikrer klubbernes udvikling og faciliteter lever op til, at understøtte den
fremgang i sporten som vi har brug for. Der vil i år være fokus på, at implementere de 4 strategispor vi har
forpligtiget os til overfor Danmarks Idrætsforbund. Husk på at "vi" sammen er DFU og at DFU er dig og mig!
Igennem dette års sæson vil der være aktiviteter for både bredde og elite. Hold dig orienteret ‐ gerne gennem
dfu.dk eller de mange facebooksider der efterhånden findes for sporten. Giv din opbakning og deltag ‐ både som
springer og frivillig i alle de arrangementer du kan overkomme.
Jeg og resten af bestyrelsen vil være synlige rundt omkring på springpladserne ‐ kom gerne og tag kontakt med
din ide eller et spørgsmål.
En rigtig god sæson til alle
Stay Safe in Blue Skies
Flemming Olsson
Formand

Lidt fra DFU’s kontor
2018 er år‐1 i DFU’s strategi cyklus
Helt nye måder at få støtte fra DIF, nye måder for DFU at tænke aktiviteter og budget, og nye målsætninger,
som skal bringe DFU i en ny retning, og som skal bringe yderligere udvikling ind i DFU.
Om det er strategispor 1, hvor der blandt er fokus på flere medlemmer og flere kvinder i sporten, eller om det
er strategispor 2, hvor vi har sat fokus på bedre udnyttelse af klubbernes faciliteter og via denne effektivisering
lave endnu flere ”sportsspring”. Eller om vi taler om etablering af træningsmiljø og kraftcentre der kommer
både bredden og elite til gode, som er et fokusemne i strategispor 4, så hænger den samlede strategi uvægerligt
sammen med alt det bestyrelsen, udvalgene og klubberne prioriterer de næste 3½ år
De næste 4 år (2018‐20121) er DFU sikret ca. 1.450.000 kr. om året fra DIF til at opfylde de fastsatte
målsætninger i strategien. Nedenfor kan du se en oversigt om strategisporene, men vi vil i løbet af 2018
udarbejde en oversigt på DFU, hvor du løbende vil kunne følge processen frem imod opfyldelsen af alle
målsætningerne.

.

HUSK AT DFU’S KONTOR HOLDER LUKKET I UGE 13

Brug for økonomisk hjælp?
Mangler I midler til idrætsmateriel i jeres forening, vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer, har I lyst
til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening
ved at tilegne jer nye kompetencer?
Så er der økonomisk hjælp på vej.
DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 millioner kroner årligt
til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI.
Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, som er med til at
sikre idrætsforeningernes daglige virke, og som understøtter, at flere danskere skal være medlem af en
idrætsforening.
De nærmere kriterier er i øjeblikket ved at blive fastlagt af de to organisationer, og det forventes, at foreningerne
kan ansøge fra medio april. Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR ‐
www.medlemstal.dk), som foreningerne også bruger til at registrere medlemstal. Alle foreninger vil modtage
yderlige information om DIF og DGI’s foreningspulje direkte fra CFR – blandt andet når det åbnes op for
ansøgninger.
Ved behandlingen af ansøgningerne til puljen vil der blive lagt vægt på, at midlerne skal ud at virke i mange
foreninger i hele landet.
Selvom der går nogle måneder, før det er muligt at ansøge, så er det en god idé allerede nu at overveje, hvilke
initiativer der kan hjælpe jeres klub til at udvikle sig. I DFU vil vi meget gerne være behjælpelig med sparring
omkring ansøgningsprocessen. Tag fat i os på gg@dfu.dk eller på 29 47 81 94
Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:
• ’DIF og DGI’s foreningspulje’ afløser loven om automatmidler.
• Loven om automatmidler indebar, at spillehaller fik en afgiftsnedsættelse, når de
donerede noget af deres overskud til det lokale foreningsliv.
• Misbrug af ordningen førte til, at Folketinget vedtog en midlertidig ordning.
• Den midlertidige ordning blev kort inden årsskiftet erstattet af en permanent aftale,
og det er herfra, at midlerne til ’DIF og DGI’s foreningspulje’ kommer fra.

Ny konsulent i DFU

Jeg havde første arbejdsdag d. 1. marts og jeg har allerede mærket den store gejst og det
smittende engagement som medlemmerne besidder. Det er en fornøjelse at se og er meget
motiverende at være en del af. Jeg er ny i faldskærmssporten og har derfor en masse at lære
om sporten og jeg skal lære jer at kende ude i klubberne. Det er en af grundene til, at Nikolaj
og jeg planlægger en Tour de DK i løbet af foråret og til sommer, hvor vi besøger så mange
klubber som muligt og bestræber os på at deltage i flere af kalenderens fede begivenheder.
Det glæder jeg mig meget til. Jeg har også stadig mit første spring til gode ‐ jeg fornemmer dog
bred opbakning fra jer til at hjælpe mig med det... Det skal nok blive en sjov oplevelse!
Min specifikke stillingsbeskrivelse er vi stadig i gang med at definere. Jeg kan
derfor ikke komme nærmere ind på hvad mine konkrete opgaver vil indebære endnu, men de
vil centrere sig om udvikling og markedsføring af sporten. Om mig selv kan jeg dog sige, at jeg
motiveres af at tænke kreativt og afprøve nye former for markedsføring og udvikling, og bryde
de vante rammer. Jeg har samtidig respekt for sportens rødder og kerneværdier. Derfor er det
vigtigt for mig at skabe en god balance mellem det nye og det gamle, hvor forandringer
integreres med respekt for tidligere, garvede medlemmer, så markedsføringen ikke bygger på
ren kommercialisering, men også har fokus på de centrale værdier i sporten.
Jeg er selv tidligere dedikeret klatrer og har derigennem mærket passionen for
en niche‐sport på min egen krop, ligesom jeg gennem klatring har fået indtryk af det
engagement, som frivillige og medlemmer, der brænder for deres sport, udviser. Til
udviklingsseminaret og til repræsentantskabsmødet mærkede jeg hvordan faldskærmsporten
på samme måde danner rammen for passionerede medlemmer med stærkt sammenhold. Det
er et glædeligt og unikt fællesskab, som er vigtige er værne om.
Jeg glæder mig til at lære jer og sporten bedre at kende. I er altid velkommen
til at kontakte mig, hvis I har brug for sparring, har gode ideer eller andet. Det er også godt for
mig at komme i dialog med jer, så jeg lærer miljøet bedre at kende. I kan fange mig på
gg@dfu.dk eller på 29 47 81 94.
Vi ses på springpladsen!

Faldskærmsvingerne

Følgende faldskærmsvinger er bæringsberettiget for DFU faldskærmsspringere, som har startet deres
faldskærmsuddannelse under DFU, når uddannelsesniveau angivet ud for den enkelte vinge er opfyldt.
Vingen måler 7 cm fra vingespids til vingespids og gradueres i en guld, sølv og bronzevinge, som følger
faldskærmsuddannelsen, herudover er der lavet en vinge til henholdsvis Instruktør‐I og Instruktør‐II.
For instruktørgrader kræves det endvidere, at instruktørgraden fortsat er opretholdt, for at vingen er
bæringsberettiget.
Kontakt kontoret på: nnl@dfu.dk for at bestille.

Læs mere om vingernes graduering her:
http://www.dfu.dk/sites/default/files/pa‐ub.1.e._faldskaermsvinger.pdf

Klubadmin, status marts 2018
Arbejdet med klubadmin fortsætter og stille og roligt bliver antallet af brugere, som har stiftet bekendtskab
med systemet større. Som tidligere nævnt har klubadmin været i drift siden jan 2017, hvor det primært har
været DFU’s administration, som har brugt det og har løbet det i gang.
Ved udgangen af 2017 blev der lukket op for, at klubberne kunne få adgang, og første ”store” opgave det løste
for klubberne var at opgøre medlemsstatistik til det centrale foreningsregister, hvor der skal deles op i køn og
alder og medregne om man har været medlem i mindst 3 måneder i indeværende år. En opgave som tidligere
har kunne underholde dem medlemsansvarlige i visse klubber nogle timer, men nu er informationerne bare et
opslag væk.
Senest har Varde faldskærmsklub brugt systemet til at melde et større soldaterhold ind, hvor eleverne selv
indtaster deres oplysninger fremfor at det foregår på DFU’s kontor, hvor Nikolaj har kæmpet med at tyde
elevernes kragetær. På sigt skal indmeldingsblanketten helt erstattes af elektronisk tilmelding, men der er et
stykke vej endnu. Vi skal have sikret at alle børnesygdomme er væk, inden det system vi kender bliver sendt på
pension.
Hvem kan bruge klubadmin og hvem har adgang?
Svaret er at alle medlemmer af DFU også har relevant adgang til databasen. Et oplagt eksempel er kontrol af
medlemskab, hvor det nu hurtigt kan afklares ved opslag i medlemsdatabasen, så det sikres at gæstespringere
fortsat er medlem af DFU.
Login fungerer ved at gå ind på siden https://klubadmin.dfu.dk
Man logger ind med sin mail. Første gang nulstiller man sin kode ved at bruge sin mail. Det er relativt ud af
landevejen – hvis ens mail er registreret (korrekt) i systemet. Har du problemer med login, kan formanden i
klubben se og rette mail‐adressen, så du kan få adgang. Alternativt kan du også skrive til nnl@dfu.dk og få
hjælp.
Hvad har man adgang til?
Det afhænger af din status. Medlemmer kan se navn og data for klubtilhørsforhold. Instruktører (og
reservepakkere og op) har adgang til at rette relevante certifikater. Formænd og medlemsansvarlige kan se og
rette alle stamdata for personer i egen klub osv. Systemet er indrettet så det overholder den nye
persondataforordning (og hvis I mener der er sket fejl, så sig til!). Groft sagt, sigtet at er der adgang til de data
man har reelt brug for, med respekt for at ikke alle ønsker alle informationer tilgængeligt for alle.
Hvad er klubbernes rolle
Klubbernes rolle her og nu er at begynde at indmelde nye medlemmer elektronisk. Hvordan det foregår, kan I
læse om i brugervejledningen til systemet. Den kan findes når man er logget ind. Ligeledes vil DFU’s kontor
være behjælpelig med at komme i gang. Det er vigtigt at alle klubber så hurtigt som muligt begynder at
indmelde deres medlemmer i elektronisk, da det er forudsætningen for at vi kan komme videre i arbejdet med
at pensionere papir‐blanketten og gøre indmeldelsen 100 procent elektronisk.
Fremtiden?
På sigt er det meningen at klubadmin kan indmelde og udmelde medlemmer på klubniveau, uden det er
nødvendigt for DFU’s kontor at håndtere data, og at alle certifikater kan håndteres lokalt. For 2018 er det
planen af fornyelse af instruktørcertifikater sker elektronisk, frem for at de skal sendes med post frem og
tilbage. Helt overordnet set, er meningen med klubadmin at gøre det daglige arbejde lettere for alle.

Nyt fra Sportsudvalget (SU)

Elitespringermøder afholdt
For første gang har vi gennemført obligatoriske elitespringermøder for vores elitetrup. Det er vigtigt for DFU, at
elitetruppen er klar over hvilke forventninger vi har til dem, samt hvilke krav vi stiller. Vi skal blive bedre til at
bruge vores elitespringere i markedsføring og branding af vores discipliner som sportsgrene, der kan bidrage til
fastholdelse af de nye springere. Derudover vil vi gerne udvikle møderne til at indeholde mere
erfaringsudveksling og forhåbentlig få mulighed for at inddrage Team Danmark sportspsykologer og lignende. Et
godt input fra sidste møde var at afholde ”En weekend med eliten” – et åbent arrangement hvor alle kan
komme og deltage i træningen, lytte til foredrag og høre mere om hvordan det er at være eliteatlet i Danmark.
Det håber vi at kunne arbejde videre med og på sigt få realiseret.

Arbejdet med strategien fortsætter
Nikolaj og jeg er startet på delmål og procesmål for 2018, jf. strategispor 4. Vi vil derfor dykke ned i en analyse
af behov for sportsfagligledelse, analyse af vores discipliner og struktur samt definere krav til træningsmiljøer og
kraftcentre. Det bliver rigtigt spændende at arbejde med, og vi har pt. planer om at opsøge andre
specialforbund, for at blive klogere på hvordan de håndterer sportsfaglig ledelse, bruger kraftcentre,
træningsmiljøer og meget mere.
Indlæg fortsætter på næste side.

Nyt fra Sportsudvalget (SU)
DFU elitetrup 2018 er udtaget
Præcision:
Torben Glud, Karsten Hansen, John Mathiesen, Renè Hansen, Michael Burmester
Freefly:
Benjamiin Laudrup, Emil Kristensen, Jakob Lundsgaard
Canopy Piloting:
Christian Weber, René Hansen
Wingsuit:
Tanya Barkhuus, Ulf Munkedal, Per Bjørn Poulsen, Dennis Werenskiold, Frits Jensen
Formationsspring:
2017 blev desværre året hvor vi skulle sige farvel til vores 4 mands landshold, Pangea, der ikke kunne få det til at
hænge sammen at fortsætte. Det betød at vi relativt sent åbnede for ansøgninger til FS landsholdet, som
resulterede i at vi ikke kunne udtage et landshold for den kommende sæson.
Derfor har vi ikke et officielt FS landshold i 2018 – men titlen er, som i de tidligere år, på spil til DM hos FDK i
2018. Sig det gerne videre til Jeres FS hold i klubberne. Vores ambition er selvfølgelig at vi får et FS landshold i
2019.
Sidste DFU Open i 2018
Vi har besluttet at nedlægge DFU Open konkurrencen, da den er meget ressourcetung, særligt på dommersiden.
Der er derfor lagt op til et brag af en farvel fest hos West Jump i Kristi Himmelfarts ferien – så sørg for at du og
alle dine klubkammerater er der – også selvom I ikke deltager i konkurrencerne. Der bliver dystet i både Freefly,
formationsspring og præcision. Nye springere ude i klubberne bør inspireres til at deltage i præc C rækken. Er du
mere erfaren (og har FS udtjek), så grib klubkammeraterne og mix et FS hold.
Dommerelever
Slutteligt vil jeg igen opfordre Jer til at hive fat i søskende, kærester eller lignende og inspirere dem til at blive
dommerelev i en af vores discipliner. Jeg henviser til Springeren december 2017 for spørgsmål og svar – er DU
interesseret, så skriv til SU@DFU.dk
Jeg ser frem til en fantastisk sæson med en tætpakket kalender og masser af spændende nye og gamle
aktiviteter. Blå himmel og lav vind 
Hilsen Anne Mine, Formand i Sportsudvalget

Nyt fra Aktivitetsudvalget (AU)
DFU’s materieloversigt
DFU har rigtig mange discipliner og der har i flere år været opmærksomhed på at fremme de forskellige
discipliner ved at gøre det nemmere at prøve dem. Derfor har DFU gennem årene indkøbt udstyr, som man kan
låne ved henvendelse til udvalgene. Derudover råder DFU også over materiel, som klubberne låner til større
arrangementer.
Såfremt man er interesseret i at låne udstyret, skal man tage fat disciplinrepræsentanterne eller DFUs´s kontor,
som kan hjælpe med at få det arrangeret. Her aftaler man også om der er tale om et kort‐eller langtidsudlån.
Følgende udstyr er til rådighed for DFU´s medlemmer og klubber:

Videokamera (2stk)

Præcision
Orion rig.
Hovedskærm: Parafoil 282ft2
Reserve: Firelite 172ft2
Orion rig.
Hovedskærm: Parafoil 252ft2
Reserve: Raven
Sony handycam af ældre dato.

Præcisionsmadras 1

Skumgummimadras til præcisionsspring.

Præcisionsmadras 2

Oppustelig madras til præcisionsspring inkl.
Pumpe, kabeltromle mv.

Scoringssystem

Eldiske, fodfejlsplade scoringsdisplay,
vindmåler, ledninger, computer, printer,
vimpel og målebånd

Dommersystem

Omniscore, 4x monitorer, dvd optager,

Seletøj 1

Seletøj 2

Bruges til præcisionsspring. Kan fint
anvendes af alle c‐springere til at komme i
gang med at springe præcision.

Kan eksempelvis udlånes til
skærmflyvningskurser.
Kræver en større trailer/bil for at kunne flytte
den.
Fylder en europalle og er derfor lettere at
flytte end den anden madras.
Komplet system til afholdelse af
konkurrencer.

Formation
printer og intime dommersystem.
Udstyrslisten fortsættes på næste side..

Benyttes primært af dommerne til FS
konkurrencerne.

Nyt fra Aktivitetsudvalget (AU)
Udstyrslisten fortsat

S‐Fly Indy (4stk)
Swift 3 (3stk)

Bøjer
Tidstagningsudstyr
Zone accuracy bane
Videokamera(3stk)
Triathlon 135 (1stk)
Triathlon 150 (1stk)
Triathlon 160 (2stk)

Wingsuit
Lidt ældre dragt. Bruges primært til
udtjeksspring.
Helt ny dragt AU får hjem til april. Det er
en dragt der kan bruges til udtjek, men
stadig er ”high performance”

De i alt 7 wingsuits udlånes primært til
udtjeksspring. Såfremt man ønsker at låne
udover det, laves aftale med AU. Personer
der er i gang med udtjeksspring har
førsteprioritet.

Canopy piloting
Komplet set‐up. Står i NJFK. Bruges til CP DM og andre CP‐konkurrencer.

CRW/CF ‐ kalotformationsspring
Dette er fire styk dedikerede CRW skærme. Det betyder: custom styrehåndtag,
forstærket topskin, ingen kaskadepunkter på A‐linerne og retractable bridle. De
kommer med risers monteret. De pakkes uden bag.

Ovenstående listen er et oprids af det materiel vi ser medlemmer og klubber kan have interesse i at låne.
Kontaktoplysninger på de forskellige disciplin‐repræsentanter kan findes på dfu.dk under discipliner.

Nyt fra teknisk sekretær
Årets FB’er
DFU’s faldskærmsbestemmelser for 2018, er netop udgivet. Der er igen i år den del ændringer.
Jeg får ofte spørgsmål om vi ikke kan begrænse omfanget af regler. Min og IU/MU’s holdning er at vi ikke skal
have flere regler end højst nødvendigt, men ofte ender samtaler om konkrete regler i at de nok har deres
berettigelse. Det betyder ikke at reglerne ikke er til diskussion. Reglerne skal selvfølgeligt overholdes, men hvis de
ikke giver mening, så skal de laves om! Det er sket i nogle tilfælde i den nye FB, på baggrund af samtaler mellem
IU/MU og springere, og det målet fremover at gøre FB’eren endnu mere til springernes ejendom end opfattelsen
måske har været tidligere. Derfor håber jeg også at alle vil tage del i dialogen om hvordan vores fælles rammer
skal skrues sammen.
Konkret har FreeFlyerne i årets udgave fået et ”nyt” afsnit i FB’eren til erstatning for det tidligere VFS og reglerne
afspejler nu den måde FreeFly’s aktiviteter faktisk udøves og den måde, dén gren af sporten har udviklet sig.
Kernen er at reglerne ikke er til for at hæmme sporten, men at de beskriver hvordan vi udfolder os i sporten på
en sikker måde.

Jens Pedersen, Teknisk sekretær

Nyt fra disciplinerne
Freefly
Der er i år, som tidligere, tilbud om både bredde‐ og talentprojekt indenfor FF. Sidste år afprøvede vi for
første gang mentor‐projektet, med stor suksess. Både mentorer og mentees oplevede at de rykkede sig,
både i form af udtjek eller at forbedre det de de allerede kunne. Vi har derfor i år valgt at udvide mentor‐
projektet med så der nu er 15 pladser, med håb om at højne det generelle niveau indenfor FF.
I april afholdes den årlige freefly‐tur, den går i år til Skydive Algarve. Benjamiin Laudrup og Jacob
Lundsgaard fra FLUX er med som coaches. Turen er en virkelig god måde at få skudt sæsonen i gang på
efter en lang vinter, og er virkelig vigtig for den sociale side af FF.
Der er 4 planlagte skillcamps, fordelt over sæsonen, hvoraf de 3 af dem er åbne for alle. De vil have
varierende fokus‐punkter som vi kommer nærmere ind på senere. Den 4 skillcamp er forbeholdt dem der
er på talent‐ og elite‐niveau, og vil foregå i FDK med international organizer. Vi har valgt at lave dette
tilbud, da det er vigtigt at dem der er i toppen også udvikler sig og holder motivationen oppe!
På konkurrencefronten er der DFU Open i maj, og DM juli, hvor vi selvfølgelig håber på stærk
repræsentation fra FF. Som afslutning på sæsonen er der HU‐rekordforsøg til skyvan‐boogiet sidst i
september.

KLUBNYT

FDK Big Way Camps
FDK tilbyder i samarbejde med Helle Eriksen 21‐22 april og i pinsen 19‐20 maj, muligvis også
21. maj, undervisning i storformationsspring.
Tilmelding findes på: http://www.faldskaermsklubben.dk/
Derudover vil der være BWC i uge 26 og Skyvan Boogie.
WOWS
1 til 3. Juni afholder vi den første internationale Wingsuit konkurrence i Danmark.
Læs mere her:
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=57524e4d3b312d3b3b3937
Turboelevugen
For 9 gang inviterer de Sjællands klubber til Turboelevuge på Lolland‐Falster Airport. 23 ‐ 27.
juni.
Igen i år er der gratis skærmleje til alle DFU elever i nævnte periode, når man er tilmeldt og
har betalt.
Der springes fra Grand Caravan og Cessna 182 TRG. Det er en fantastisk mulighed for at for at
komme videre i sporten. Faldskærmselever fra hele landet er meget velkomme.
Tilmelding på følgende link:
http://www.faldskaermsklubben.dk/tilmelding/?code=5643505b3b312d3b3b3537
Grand Caravan Sommer Boogie uge 26
FDK inviterer til Caravan Boogie fra 28. juni ‐ 1. juli. Mulighed for Big Way Camp, FF camp, WS,
AFF og elevspring.
Tilmelding på følgende link primo april:
http://www.faldskaermsklubben.dk?tilmelding=504e484c3b312d3b3b3637
Fra påsken 2018 springes der fremover fra vores nye Cessna 208B Grand Caravan OY‐FDK
Danmarks største Faldskærmsflyver.
Tjek FDK kalenderen for yderligere datoer og arrangementer.
Vigtigt, tjek hvornår der åbnes op for tilmeldingerne.

KLUBNYT
Faldskærmsklubben Center‐Jump skifter navn og struktur og vil i fremtiden hedde Odense Faldskærmscenter. Det
har længe været en ambition i Center‐Jump at blive større, så vi kan tilbyde flere og bedre aktiviteter. Det her er
et af vores nye tiltag på vej mod målet!
Det har været kendt i et stykke tid at der sker noget, men jeg vil
prøve at komme lidt nærmere på hvad det egentligt er. Der bliver
i fremtiden to parter i Odense. Den ene er klubben som i kender
den, dog med navneændring, og den anden er et selskab.
Selskabet består af nogle klubmedlemmer, som har
og vil investere tid og penge i projektet. Selskabet kommer til at
løse en række opgaver, som før hen har været besat af frivillige
klubmedlemmer. Disse opgaver er i første omgang dagligledelse i form af telefon og planlægning af elevhold og
tandemaktivitet, men en af vores største motivationer til omlægningen, udover at aflaste vores frivillige
medlemmer, så de kan øge deres springaktivitet, er kontinuitet. Med skiftende bestyrelser og skiftende
motivationer fra nøglepersoner i diverse faldskærmsklubber er det svært at få overblik over hvad der skal til og
hvor vi er. Selskabet vil i fremtiden sidde med rigtig mange af ansvarsområderne og vil ikke blive påvirket af
udskiftning i bestyrelsen. Det skulle gøre det mere effektivt og muligt med langsigtede målsætninger –hvilket vi
har rigeligt af. Samtidig bliver det langt nemmere at etablere os som brand i samfundet.
også opsøgende arbejde, marketing, foredrag og møder med diverse samarbejdspartnere.
De første år vil selskabet hjælpe klubben, som opsætningen er nu. Ambitionerne er uden tvivl at selskabet skal
skaffe nok likviditet og tillid hos investorer, så vi kan få et nyt klubhus og et større fly. Samt langt mere aktivitet.
Der opstår naturligvis en masse spørgsmål og måske ideer. Tag endelig fat i os eller skriv til kontakt@ofc.dk
Til sidst vil jeg gerne minde jer om, at vi har oprettet os på diverse sociale medier og det vil betyde rigtig meget
hvis i liker, deler og spreder budskabet så godt i kan.
Facebook: https://www.facebook.com/odensefaldskrmscenter/?ref=bookmarks
Instagram: https://www.instagram.com/odense_faldskrmscenter/
På vegne af Odense Faldskærmscenter
Peter Svalø

KLUBNYT fortsat

Nyt fra KDA – IPC ‐ FAI

Ny bestyrelse hos den internationale faldskærms komité (IPC)
I forbindelse med IPC mødet, der tidligere på året blev afholdt i Sofia, Bulgarien stod det klart, da ugen var omme,
at en helt ny bestyrelse skal tage de næste skridt for IPC.
DFU’s tidligere formand udtalte efter mødet, at det var en rigtig spændende ny sammensætning, hvor IPC’s nye
bestyrelse nu udelukkende består af kvinder. Den nye forkvinde fremlagde sine planer og tanker om IPC’s fremtid,
og hvad hun vil arbejde for. Derudover er dette jo et fint eksempel på, at der er mange kvinde inden for
bestyrelses‐ og udvalgsarbejdet inden for faldskærmssporten.
IPC’s nye formand er fransk”mand” og hedder Gillian Rayner, se billede.
Dennis Werenskiold endte selv med at blive formand for IPC’s wingsuit udvalg,
hvor der ligger en masse udfordrende arbejde med at finde den fremtidige form
inden for disciplinen, men Dennis glæder sig til det videre arbejde
med IPC’s nye bestyrelse.

FAI Sportslicenser og rekorder
Husk at det fremover er DFU’s administration, som tager sig af disse opgaver.
Dette har betydning for de danske springere, som hvert år enten deltager i internationale konkurrencer eller
ønsker at deltage i officielle rekordforsøg. Rekordforsøg skal derfor også registreres igennem DFU’s kontor.
Udstedelse af sportslicensen foregår fortsat ved at sende en mail til sportslicens@kda.dk, og det koster fortsat
200 kr.

Fordel som DFU medlem

Aktivitetskalender Apr.‐jun. 2018

Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

Påskeboogie

Skydive 2000,
Vamdrup

SK2000

Mikkel Löwen

Idrætslejr, præcision

Års, NJFK

Njfk.dk

Søren S. Due‐
Hansen

13‐15 april

Nightboogie

Skive, WJ

westjump.dk

Stefan V. Olsen

14‐29 april

Træningslejr, præcision

Lodi, USA

‐

‐

15‐21 april

FF/WS Forårstur

Alvor, Portugal

DFU.dk

‐

21‐22 april

Big Way camp med Caravan

Maribo, FDK

Faldskaermskl
ubben.dk

Tim Brostrøm

10‐13 maj

DFU Open

Skive, WJ

Westjump.dk

Stefan V. Olsen

18‐20 maj

Læsøturen

‐

Martin Kristensen

25 maj‐3
juni

Træningslejr, præcision

‐

‐

26‐27 maj

Flerflystævne

Skive, WJ

Westjump.dk

Stefan V. Olsen

1‐3 juni

WOWS

Maribo, FDK

Faldskaermskl
ubben.dk

Tim Brostrøm

4‐10 juni

Hercules Boogie

Odense, OFC

‐

Johnni Meier

15‐17 juni

DFU Cup

Skive, WJ

DFU.dk

Stefan V. Olsen

21‐24 juni

WPC, præcision

Bled, Slovenien

‐

‐

23‐27 juni

Turboelevuge, fællesstævne

Maribo, FDK

Faldskaermskl
ubben.dk

Tim Brostrøm

29 mar.‐1
april
30 mar.‐1
april

Skydive Viborg,
SDV
Bosnien‐
Herzegovina

for yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook

Aktivitetskalender april‐juni 2018

Dato
28 juni‐1
juli
29 juni‐1
juli

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

Caravan Boogie

Maribo, FDK

Faldskaermskl
ubben.dk

Tim Brostrøm

FS Udvikling

Års, NJFK

‐

FS/AU

for yderligere detaljer se mere på www.dfu.dk eller facebook

En fysisk kalender til klubhuset eller væggen i stuen – kan
rekvireres i DFU’s administration

Springpladser i Danmark

Dansk Faldskærms Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, DK
Tlf. 4326 2777 www.dfu.dk dfu@dfu.dk

