
Springeren

September 
2018

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union
Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby

DFU online faldskærmsmagasin



Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE
Formandens klumme
Lidt fra DFU’s kontor
Aktivitetsseminar
Markedsføringsnetværk
Grand Caravan
Nyt fra freefly (FF)
Nyt fra præcision (PS)
Skydive Viborgs 50 års jubilæum
Månedens frivillig
Aktivitetskalender oktober - december 2018
Springpladser i Danmark
KLIK på det du har lyst til at læse 
OG KOM DIREKTE TIL SIDEN/HISTORIEN
Og klik på logoet nederst på siden for 
at komme retur til indholdsfortegnelsen

Foto: Mick Anderson



Formandens klumme

Det fantastiske sommervejr er nu afløst af et mere normalt tidligt efterårsvejr. Jeg tror at vi i år slår rekorden 
med flest sportsspring, formentligt over 17.000 spring i løbet af 2018. Kontoret kan også meddele, at antallet af 
elevpakker og tandems er forøget i år. Det er godt for sporten og godt for klubberne. Bestyrelsen har i de seneste 
måneder besøgt flere klubber rundt om i landet og derigennem fået et godt indblik i klubbernes nuværende 
situation. Der bliver udført et stort arbejde i mange klubber og der er mange gode initiativer som DFU´s
bestyrelse kan bringe videre. Klubbesøgene giver også DFU´s bestyrelse input til vores strategiarbejde med at 
udvikle både sporten og klubberne.

Jeg håber at den gode sommer og den store klubaktivitet der har været i år, medvirker til at vi overalt tager godt 
imod de nye springere der kommer ind i vores sport og at det giver anledning til at vi kan opleve 
medlemsfremgang og et større antal nye C-certifikater. 
Den vigtigste opgave for os alle er at tage godt imod nye springere, fra deres første spring, for at fastholde de nye 
så vi får flere til at udvikle alle disciplinerne.

Situationen omkring Dropzone Denmark i Herning, som det igennem de seneste år ikke har været muligt at 
etablere et samarbejde med, har nu fået nye ejere. De nye ejere har allerede meddelt at de både ønsker et 
samarbejde og at være en del af DFU, Det er dejligt positivt, da de tidligere ejere ikke ønskede at være en del af 
DFU.

Der har været afholdt det første møde mellem DZDK og DFU´s bestyrelse, med henblik på at finde et samarbejde. 
Der er nu nedsat en projektgruppe fra DFU´s bestyrelse og Instruktørudvalget, som sammen med repræsentanter 
fra DZDK skal finde frem til et samarbejdsgrundlag. Forud for dette arbejde vil DFU´s bestyrelse konsultere de 
klubber der ligger i nærheden af DZDK for at indsamle deres erfaring fra de seneste år med DZDK i "baghaven" og 
synspunkter til et samarbejde.

Etableringen af en samarbejdsaftale mellem DFU og klubberne, der er frivillige organisationer og en kommerciel 
virksomhed som DZDK vil komme til at betyde ændringer i det daglige klubarbejde og afviklingen af 
springaktivitet. Finder vi sammen med DZDK det rigtige samarbejdsgrundlag er jeg ikke i tvivl om at det vil blive til 
gavn for alle parter og betyde fremgang for sporten.

Med ønske om masser af blue skies i efteråret

Flemming Olsson
Formand DFU



Nyt om Springeren
Der kommer til at ske en lille forandring med Springeren. Fremadrettet vil Springeren 
udkomme oftere og i kortere versioner, dog max 1 gang pr måned. Dette gør vi fordi vi gerne 
vil have klubbernes fortællinger og aktiviteter fortalt til jer, når de er aktuelle.  

Vi vil fortsat have fokus på, at informere om klubbernes mange aktiviteter i Springeren samt 
fortælle jeres sjove og spændende beretninger. Fremadrettet vil Springeren derfor være et 
godt sted, at holde sig orienteret og følge med i hvad der sker i miljøet.

Springeren bliver desuden opprioriteret og bliver sendt ud til alle vores medlemmer, som har 
valgt at modtage information fra DFU. Derfor er det muligvis også første gang du læser 
Springeren nu. 

God læselyst til nye og gamle læsere 

Lidt fra DFU’s kontor



En lang sæson fyldt med en masse springdage, fremragende springvejr og en masse 
udviklende aktiviteter - er nu ved at være slut..
..men slutningen på noget – betyder jo, som bekendt starten på noget nyt..

Derfor inviterer DFU’s bestyrelse til aktivitetsseminar 2018, som afholdes i Idrættens Hus d. 
6.-7. oktober 2018.

Bestyrelsen vil meget gerne se så mange klubber og udvalg repræsenteret i denne weekend, 
så aktiviteterne og samarbejder for 2019 kan blive fastlagt og aftalt.
Det skulle jo gerne ende med, at springsæson 2019 bliver endnu federe end 2018, og hvor vi 
kan udnytte både store fly, hinandens styrker og udvikle venskaber og discipliner på tværs af 
klubberne.

DFU’s bestyrelse opfordrer til, at I som klub møder op med en "Ønskeseddel", og et mandat 
fra klubbens bestyrelse, så vi kan få fastlagt så mange aktiviteter som muligt, og DFU’s
aktivitetskalender for 2019 bliver fyldt op med initiativer, som skal understøtte DFU’s strategi 
2018-2021.
Det er ambitionen, at vi når vi går hjem søndag efter frokost, så har vi langt hovedparten af 
2019-aktiviteterne i kalenderen.

Endvidere er der afsat lidt tid til dialoger omkring de fremtidige samarbejdssamtaler med de 
nye ejere af DZDK.

Lørdag aften er der socialt samvær på klassisk springer-manér, dog må der ikke tages noget fra 
Idrættens hus

Hvis I mod forventning ikke kan deltage ved seminaret, så bedes I også skrive dette til DFU’s
administration.
En mere specifik agenda for seminaret udsendes i starten af uge 40.

Aktivitetsseminar d. 6.-7. oktober



Arbejder du med kommunikation og markedsføring i din klub? Eller er du interesseret i det? 

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte nogle initiativer, som støtter op om klubbernes 
kommunikation og markedsføring. Formålet er at klubberne i fællesskab får en styrket 
kommunikationsprofil og en mere målrettet markedsføring. 
Markedsføringsansvarlige
Vi er i gang med at etablere et netværk bestående af en eller flere markedsføringsansvarlige 
fra hver klub. Den markedsføringsansvarlige skal være interesseret i at arbejde med 
kommunikation og markedsføring i sin klub og være indstillet på, at samarbejde med 
markedsføringskonsulenten, Gregers og de øvrige markedsføringsansvarlige fra de andre 
klubber om at blive skarpere på kommunikation og markedsføring.
En del klubber er i forvejen meget aktive på forskellige markedsføringsplatforme og har en 
masse erfaringer. En del af arbejdet vil derfor være at udveksle erfaringer og sparre med 
hinanden, så vi i fællesskab styrker klubbernes markedsføring. 
Forventninger:
- 1-2 årlige møder (evt. via Skype)
- Løbende bidrager til udvikling af markedsføring og kommunikation på en
facebookgruppe el.
- Løbende kontakt med og input til DFU’s administration vedr. klubbens aktiviteter, 
så DFU er med til at synliggøre klubbernes aktiviteter.
Det får klubberne igen
Udover at klubberne generelt får en skarpere kommunikation og markedsføring, vil der blive 
mulighed for økonomisk tilskud til markedsføringstiltag.
Derudover vil bestyrelsen gerne bakke den frivillige indsats op med workshops, foredrag osv.
Hvis det lyder som noget for dig, så tøv ikke med at tage fat i Gregers Gatzwiller på gg@dfu.dk
eller på 29 47 81 94

Markedsføringsnetværk



Den 19. maj i år kunne springerne i FDK i Maribo, efter 1.5 års forberedelser, endelig sætte sig 
til rette i deres Cessna 208B Grand Caravan (OY-FDK). Flyveren har haft en travl sæson, og 
været landet rundt de sidste 4 måneder. I FDK alene er der sat ca. 4.000 spring siden flyet 
kom. FDK har bla. lagt springplads til et par storformationscamps, Wingsuit WOWS, 
turboelevuge, DM i freefly, 4-way, 8-way og wingsuit. Dette er i tillæg til udlån til andre 
klubber, hvor der har været fløjet i NFK, AFC, OFC, NJFK samt til Swoop Freestyle og diverse 
militærflyvninger.

Klubbens ledelse og instruktører har gjort sig en del erfaringer i sæsonens forløb omkring, 
hvordan man på bedste måde får sat førstespringsspringere fra det nye fly, samt får planlagt 
arrangementer nok til at flyets drift er rentabel. Disse erfaringer ligger nu til grund for næste 
års planlægning, hvor der forventes end endnu mere spændende sæson. Blandt andet skal OY-
FDK til Tyskland og flyve til juli, så en klubtur er i støbeskeen.

Ved spørgsmål:
FDK arrangementer: Tim Lyhne (timlyhne@sport.dk)
Flyleje: Thomas Thorndahl (thomas@thorndahl.net)

Grand Caravan



Efter en sommer med fantastisk vejr kan vi se tilbage på en aktiv sæson. Ved årets DM så det 
først ud til at der kun ville være en A-række, bestående af Expendables, Team B.A.K. og FLUX. I 
sidste øjeblik blev der dannet to hold mere, Two and a half men og Sirenerne, så der alligevel 
blev en B-række. Vi håber selvfølgelig dette gav mersmag, og at vi vil se større deltagelse til 
næste års konkurrencer!

For at sørge for at efterleve “Fra Rookie til Rockstar”-princippet blev der afholdt en skill-camp 
specielt for talent og elite. Campen blev afholdt sidst i juli, med Dave Rhea som organizer. 

I August afholdt Aversi Caravan-boogie, hvor der var rig mulighed for coaching fra FLUX. Til 
trods for udfordrende vejrforhold blev der lavet 140 spring, hvoraf de 48 var coach-spring!

FFU-posterne er overgået til Lærke Mogensen, SU, og Pernille Hansen, AU. Lærke har allerede 
erfaring med FFU, som AU-representant, og Pernille er tidligere formand i HFK. Held og lykke 
med den kommende sæson!

Det var oprindeligt meningen at sætte ny HU-rekord ved Skyvan-boogiet i september. Da dette 
er blevet flyttet til weekenden efter, er rekordforsøget desværre aflyst. FF-årsmødet er af 
samme årsag også aflyst. Der afholdes DFU Aktivitetsseminar d. 6.-7. oktober, så hvis du har 
noget at byde ind med, skriv til Lærke eller Pernille.

Pernille Hansen, FFU AU pernillehansen26@gmail.com
Lærke Mogensen, FFU SU laerkemogensen@gmail.com

Blue Skies

Nyt fra disciplinerne
Freefly



VM Præcision 2018 Eden, Montana i Bulgarien
D. 23/8 drog vi 5 præcisions landholdsspringere mod Bulgarien. Efter en lang flyvetur og endnu længere 
bustur, ankom vi langt om længe til vores hotel sent om aftenen. Vi fik at vide at vi skulle med bussen 05.40 
næste morgen, så vi hoppede i seng med det samme. Næste morgen stod vi op 05.15 og var i bussen som 
aftalt kl. 05.40. De ca. 38 km fra vores hotel til springpladsen tog næsten en time ad MEGET dårlige veje. 
Vores altid super træner Jiri var ankommet på pladsen dagen før og havde booket 3 træningsspring til os. 
Det første kl. 8. næste spring kl. 10 og et spring igen kl. 16. Vi fik yderligere et spring kl. 18, så vi følte os klar 
til VM, som skulle starte dagen efter. Vi forlod springpladsen kl. 20 og efter en times bumlende buskørsel, 
ankom vi til aftensmad på hotellet kl. 21. I seng kl. 22.30 og klar til endnu en tur med bumle-bussen kl. 05.40

Vi havde fået at vide at de ville starte VM med damernes præcision og herrernes stil. Da vi ikke deltager i 
stil, fik vi ingen spring den første dag. Kl. 18 skulle vi stå til åbningsceremoni inde i Monatana by. Det var en 
fantastisk åbningsceremoni med taler, lokal folkedans, sang og præsentation af samtlige nationer. Vi var på 
hotellet igen ved 21 tiden til aftensmad og så hurtig i seng, da vi igen skulle med bussen 05.40 næste 
morgen. Dette skulle vise sig at være standard... Med bussen 05.40 og hjemme på hotellet 21.00. Ret hård 
kost, nu når temperaturen på springpladsen sagtens kunne snige sig op på 35 grader i løbet af dagen.

I vores første runde, om søndagen, lavede holdet 9 cm. Det var lidt mere end de 6 cm. som vi havde regnet 
med at kunne præstere. Der var en del termik og vind fra forskellige retninger og vi kunne se at mange af de 
andre nationer også lavede flere cm. end normalt. Vores 2. runde skulle dog vise sig at blive endnu værre. 
Alle lavede store afvigelser og vi endte med at lave 21 cm. for holdet. Vi rutschede langt ned ad listen og 
måtte forsøge at kæmpe os tilbage i konkurrencen. Vi kæmpede med næb og klør og forsøgte at holde 
humøret højt under hele konkurrencen, men endte med en 17. plads ud af 29 hold og med en samlet score 
på 80 cm. for de 8 holdspring. 10 cm. i snit som var langt mere end de 6 cm. som var vores mål for 
konkurrencen og som ville ha´ givet os en 13 plads.

Vi var slet ikke tilfredse og måtte bare konstatere, at vi alle præsterede under det niveau vi normalt ville 
kunne. Forholdene var ikke optimale, som også viste sig ved at normalt rigtig gode hold som f.eks. Schweiz 
havde en runde med 3 udelandinger og score på 37 cm. i én runde. De ligger normalt i top 7 i verden.

VM sluttede om torsdagen med et brag af en afslutningsfest
ude på pladsen med runde  borde med hvide duge og masser 
af præmier til dem der havde fortjent det.

Vi havde en journalist med fra TV2 Nord i 5 dage og senere på
året kommer der en 28 minutters udsendelse som bliver vist 
på lokalstationen i Nordjylland. Jeg lægger linket op på 
DFU´s hjemmeside, når det er tilgængeligt.

Nyt fra disciplinerne
Præcision



Det har været 50 år med opture og nedture. Der har været fantastiske perioder, dage og 
stævner, hvor alt er flydt sammen til noget smukt og utroligt. Der har desværre også været 
perioder, hvor klubben har været på randen af kollaps, og dage, hvor vi har begrædt tabet af 
en kammerat.
Fest i Viborg
Skydive Viborg fejrede 6.-9. september 50-års jubilæum. Den egentlige dato er 1. marts, men 
da klubben gerne ville afholde et storfly-stævne til at markere begivenheden, blev fejringen 
flyttet til sensommeren. 
Jubilæet blev fejret på behørig vis med spring på trods af det noget udfordrende vejr, som 
weekenden indeholdt. Stævnet blev suspenderet nogle timer lørdag, da der var reception og 
taler. Aldrende koryfæer som Erik Justesen, Søren Clausen, Erik Jensen og Bent Albrechtsen 
var inviterede og kom med godt humør. Det er navne, der i dag ikke siger ret mange noget, 
men de havde stor betydning for udviklingen af faldskærmssport både i Viborg og i Danmark 
som helhed.
Begyndelsen
Skydive Viborg startede, som antydet, i marts 68 under
navnet Midtjydsk Faldskærmsklub (MFK). På det 
tidspunkt ejede de færreste klubber faldskærmsudstyr,
og måtte låne/ leje fra Jægerkorpset og fra DFU, der var
blevet stiftet nogle år i forvejen i marts 63. 
Der skulle gå næsten 2 år, inden man i oktober 69 
endeligt fik godkendt Viborg Flyveplads som springplads
- dog kun til springere der var fritfaldere.  Med 

erhvervelsen af OY-DGP (Det Gamle Pis) fik MFK sit 
første fly. Det var en Cessna 172, hvor man pillede 
døren af og fløj på den måde.  Man skulle sætte god tid
af, og klæde sig godt på til et spring, hvis man ville i 
nærheden af 2000 m. Flyveren var til tre springere, og 
derfor håbløst ineffektiv, så det var en stor begivenhed, da klubben (efter en noget 
tumultarisk generalforsamling) valgte at købe en Cessna 205 med plads til 5 springere og bl.a. 
noget så usædvanligt, som to sæder bagerst i kabinen samt en af de første tophængte døre i 
Danmark. Sæderne bagerst i kabinen var meget populære, da ”Papa-Fox” climbede meget 
langsomt, så snart at den var over 1500m. Den ringe motorkraft til trods, var det et betydeligt 
boost til klubben og til liftkapaciteten.  

Skydive Viborg
50 år med ups and downs



Modstand fra mange sider
Sammen med det nye fly fik faldskærmsklubben op gennem 80’erne desværre også et 
problem, der har fulgt - og indimellem truet - vores eksistens på Viborg Flyveplads.  En C-205 
uden lydpotter larmer relativt meget. Man kunne bogstavligt talt høre flyveren over det meste 
af kommunen når der var spring. Godt for de lokale springere, der elskede lyden, men 
desværre ikke så godt for naboerne i de omliggende landsbyer, der i den tid voksede kraftigt. 
Da alle indbyggerne havde stemmeret til kommunalvalget, blev det pludseligt til et politisk 
spørgsmål.
Den politiske furore gjorde desværre også, at de øvrige klubber på pladsen (svævefly- samt 
motorflyveklubben) blev vrede og aktivt modarbejdede faldskærmsklubben. Det problem blev 
først løst mange år senere, da vi i blev pålagt at drive flyvepladsen i fællesskab. Retfærdigvis 
skal det nævnes, at faldskærmsklubben ikke altid var helt uskyldig i, at der var problemer. Bl.a. 
havde man fået for vane at starte kl. 05.00 med konkurrencer, hvis der var udsigt til dårligt 
vejr senere på dagen.
På dette tidspunkt begrænsede klubbens faciliteter sig til to skurvogne, der var blevet sat 
sammen og hvor regnen væltede igennem, samt en skurvogn til udstyr. Derudover havde 
klubben et lokale i Viborg, hvor vi, om vinteren, kunne mødes om aftenen.  Dette var en 
uholdbar situation og i 89 anskaffede klubben sig en pavillon, hvor der såmænd både var 
varme, vand samt telefon….
Flere problemer og flere løsninger
Der har siden 1977 med mellemrum været forslag om at nedlægge flyvepladsen. Der er plads 
til 650 fine byggegrunde på området, og det kan jo nok få det til at krible lidt i fingrene på 
kommunens økonomiudvalg. 
Et tilbagevendende argument for dette var faldskærmsklubbens larm med deres flyver. I 
begyndelsen af 90’erne så bestyrelsen sig nødsaget til at gøre noget, men det man valgte at 
gøre var senere meget tæt på at knække klubben økonomisk. Man valgte nemlig, at klubben i 
samarbejde med Randers Faldskærmsklub skulle købe en Cessna 206 Turbineflyver OY-CKC. 
Det var en dejlig flyver, men det stod desværre ret hurtigt klart, at den var alt for dyr at 
operere og da den samtidigt havde en kapacitet, der langt oversteg behovet, blev det hurtigt 
en økonomisk klods om benet på klubben, forstærket af, at antallet af springere og 
instruktører faldt ret hurtigt, og med dem også en del af muligheden for at tjene penge ind til 
den dyre flyver. 
Oveni alt dette gik Randers Faldskærmsklub fallit og MFK var nødt til hurtigst muligt at købe 
Randers ud for at redde flyveren. MFK stod nu med en ret stor udfordring: absolut ingen 
penge, erfarne springere og instruktører, der sivede til andre klubber og et voksende 
arbejdspres på de tilbageværende instruktører til uddannelse/tandem osv. 

Skydive Viborg
50 år med ups and downs



For at gøre ondt værre, så havde flyveren et alvorligt motorhavari, hvor den under taxi kørte 
ind i en baneafmærkning, og selvom forsikringen tog sig af en del af regningen, så måtte 
klubben selv afholde udgifter til udskiftning af sliddele. Den samlede regning til klubben var på 
mere end 500.000 kr. samtidigt med, at den stod på værksted i 5 måneder og der jo stadigvæk 
skulle betales afdrag, forsikring mm. 
Det lykkedes klubben, med støtte fra Harald Sejrsgård-Jacobsens mindefond, at få flyveren på 
vingerne igen, blot for at se den sætte propellen i jorden igen 9 måneder senere som følge af 
en mekanisk fejl. På dette tidspunkt var det, selv for de mest optimistiske, ret svært at se 
noget lys forude. Klubben havde købt en nyt klubhus, men desværre ikke fået lov til at sætte 
det op og nu havde den heller ingen flyver, kun gæld.
I den slags situationer var det meget nærliggende for de fleste at smide hvad man har og løbe 
så hurtigt, man kan, men heldigvis var der én, der havde en større vision, og som havde en fast 
tro på klubben. Det var Søren Clausen. Han kautionerede personligt for hele beløbet i banken 
og reddede derved det hele. Søren blev senere, fortjent, udnævnt til klubbens første 
æresmedlem. 
Mod lysere tider
De følgende år var på vågeblus, klubbens økonomi blev langsomt rejst igen og der kom også 
gang i springeriet igen, da Henrik Grandjean Thomsen tilbød at stille et fly til rådighed, som vi 
skulle leje og dele med HLF i Holstebro. Det var ikke optimalt, da der var en del færgeflyvning, 
men alligevel en klar forbedring.
Klubben valgte senere at købe OY- GTA, da den blev til salg, og den danner i dag grundlaget for 
den daglige springvirksomhed på Viborg flyveplads.
Nyt navn, friske kræfter
Klubben skiftede i september 2016 navn til 
Skydive Viborg og startede en fornyelse og et
generationsskifte i klubben. 
Skydive Viborg er i dag en moderne 
faldskærmsklub. I generne har vi visheden om,
at det nok skal gå, og vi arbejder til stadighed 
på at opretholde vores renommé og motto: 
MED SIKKERHED DANMARKS HYGGELIGSTE 
FALDSKÆRMSKLUB

Skydive Viborg
50 år med ups and downs



Tim Lyhne er mangeårigt medlem af DFU og aktiv springer og han lægger utrolig mange 
frivillige kræfter i sin faldskærmsklub, FDK i Maribo. DFU’s administration har taget en snak 
med Tim for at høre hvad der driver ham og hvad han synes det frivillige arbejde giver en klub.

Hvorfor lægger du så mange frivillige kræfter i sporten som du gør?
For mig er det belønnende, at få ting i klubben til at fungere. Især er det sjovt, når gamle 
medlemmer kigger forbi og bliver imponeret over hvor gode faciliteter vi har fået i vores klub. 
Det er en stor anerkendelse af den frivillige indsats. 
Jeg må dog også indrømme, at det frivillige nogle gange kræver mange kræfter og meget tid, 
så der er mindre tid til sporten. Det handler om at finde en balance – ellers brænder man ud. 
Det vil være godt med flere frivillige hænder, så der er flere om opgaverne i klubben.
Hvad synes du det frivillige arbejde giver klubberne?
Uden frivillige er der ingen klub. Så enkelt er det. Når du brænder for det, sker der noget 
særligt. Man får mulighed for at tage ejerskab på sin klub og være med til at gøre en forskel. 
Det er noget ganske andet end et almindeligt arbejde. Tror dog man skal passe på ikke at drive 
rovdrift på nye frivillige kræfter, da de risikerer at brænde ud på det. 
Hvordan ville en klub se ud uden frivillige hænder?
Mange ting ville gå i stå. Folk er ikke altid klar over hvor mange opgaver de frivillige løfter i 
klubberne. Der sker virkelig mange ting bagved det åbenlyse. Der kommer fx nogen inden et 
arrangement og gør rent, én sørger for mad, en anden sørger for invitationer osv. 
Hvordan ser du frivilligheden udvikle sig om 5 år?
Jeg håber der kommer nye til, som kan tage mere over. Jeg er dog fortrøstningsfuld!
Hvordan kan DFU støtte de frivillige bedst muligt?
DFU støtter projekter igangsat af frivillige og man kan altid bruge DFU til generel hjælp. 

Månedens frivillig



Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson

5-7 okt. Idrætslejr præc West Jump Westjump.dk Stefan Olsen

6-7 okt. DFU Aktivitetsseminar Idrættens Hus, 
Brøndby dfu@dfu.dk Nikolaj Larsen

6-7 okt. Flerflystævne West Jump Westjump.dk Stefan Olsen

26-28 okt. Instruktøreksamen Info følger på 
DFU.dk

Info følger på 
DFU.dk

Info følger på 
DFU.dk

2-4 nov. UM i tunnel Polen, Katowice Tilmelding her Per Frydkjær

10-11 nov. Night Boogie West Jump Westjump.dk Stefan Olsen

17 nov. DFU’s formands- og 
budgetmøde

Idrættens Hus, 
Brøndby - Nikolaj Larsen

25 nov. Årsmøde Præcision - - Torben Glud

Aktivitetskalender okt-dec 2018

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



Springpladser i Danmark

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


