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Jeg vil gerne takke for tilliden ved valget repræsentantskabsmødet i marts. Jeg er stolt af at stå i spidsen for 
organisationen, og vil gøre mit yderste for at passe på DFU.

Det er min opfattelse, at vi skal have samlet DFU igen, alle skal arbejde sammen i en given retning. Vi skal i DFU’s
bestyrelse være synlige, og være bedre til at kommunikere budskabet ud til jer alle.

I DFU har vi en stor opgave med at skabe flere aktive medlemmer, den opgave starter hos vores instruktører ude 
i klubberne, som er et sted, hvor DFU vil sætte ind og hjælpe.

Der skal arbejdes på elitepolitikken, så vi kan udvikle vores dygtige springere endnu mere, og som vil sikre flere 
store fremtidige resultater internationalt.

Har man sagt elite, så har man også sagt bredde. Bredden er der godt styr på i DFU, og det har der været i årevis, 
hvilket har affødt de seneste års gode sportslige resultater.

Jeg vil slutte med at sige tillykke til:

• Per Bjørn Poulsen med 1. pladsen ved Wingsuit konkurrencen i Z-Hills

• Jesper Hestehave Pedersen med 2. pladsen ved DISL advance Canopy Piloting i Dubai

• Valkyria med et flot 15,5 i snit ved World Challenge i Bedford.

Peter Kallehave

Formand for DFU

Formandens klumme



Jeg håber med denne artikel, at starte en konstruktiv debat!

Hvad får jeg egentligt for mit medlemskab?

Ja for mig er det krystalklart!

Jeg får fællesskab, sikkerhed, uddannelse og udvikling.

• DFU forestår uddannelsen af instruktører. Der bliver lagt mange kræfter i dette, med kurser inden for alle 
former for instruktørgrader.
Et korps som faldskærmsdanmark bare ikke kan uden.

• På materielsiden tilbyder DFU også uddannelse inden for alt, lige fra Pakker til Masterrigger.
Til eksempel, hvis vi ikke havde Senior pakkere i klubberne, kunne vi ikke uddanne nye pakkere, osv.

• Der afholdes årligt idrætslejre inden for samtlige discipliner, for at udvikle hele bredden i Danmark. Her står 
DFU’s landsholdsspringere klar til at udbrede deres viden videre til os alle.

• DFU sender hvert år adskillige danske springere på breddeniveau, ud i verden, for at træne med de dygtigste 
trænere der findes. 
Her er der igen tale om samtlige discipliner.

• På elitesiden bliver hold og enkeltpersoner i de forskellige discipliner støttet til deres træningslejre, samt får 
trænerstøtte på ture rundt om i verden.
Hele formålet med dette er, at DFU kan sende disse elitespringere ud som repræsentanter ved EM, WC og 
VM.

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vi støtter op om det DFU, som vi alle har fået vores grunduddannelse som 
faldskærmsspringer igennem.

Jeg vil opfordre jer alle til at se på, hvad ”DFU egentligt har givet mig”??

Peter Kallehave

Formand for DFU

Hvad får jeg ud af mit medlemskab 
ved DFU??



Nyt fra teknisk sekretær
Årets FB-revision 

Som altid er der i ændringsoversigten i FB’eren en liste over 
de FB-blade, der er rettet i, så der skal her kun omtales de mest markante ting.  

Den nye organisation/struktur

I 2016 drejer den årlige FB-revision sig mest om at få den nye organisationsstruktur indarbejdet i AB-reglerne. 

Blandt andet er AB 3 om bestyrelsens ansvarsområder rettet til, og en række af AB’erne, AB15-18, er direkte 
udgået,  idet de drejede sig om disciplinudvalgene, der er nedlagt. 

For rekordentusiaster

I sportsreglerne er SB 22 om rekorder lavet om. Der er så stor udvikling i discipliner og underdiscipliner og 
kravene til rekorder, at det er noget uoverskueligt at følge med i og sørge for, at vores FB hele tiden er ajour 
med, hvad de nu har fundet på i IPC. Det forekommer også lidt tidsspilde at sidde og skrive reglerne af. Springere, 
der er interesseret i et rekordforsøg, må derfor finde reglerne direkte hos FAI/IPC.

Nye krav til certifikater

Vedrørende certifikater er det besluttet at genindføre, at der for erhvervelse af D- og E-certifikat stilles andre 
krav end blot et vist antal spring.  

D-certifikat vil nu forudsætte, at man har været på materielkursus, har gennemgået det nye DFU-
skærmflyvningskursus og er tjekket ud til FS. Samtidig er springantallet hævet til 150, hvilket giver udmærket 
overensstemmelse med en række springantalskrav rundt omkring i GB’erne. For E-certifikatet er kravet fremover, 
at man udover de 500 spring også har været på seniorpakkerkursus og har taget opvisningscertifikat.

De højere certifikatgrader giver jo ikke i sig selv udvidede beføjelser. Er man for eksempel ikke interesseret i at få 
større forståelse for materiel eller for at flyve sin skærm bedre, kan man blot springe videre på sit C-certifikat. 

Men intentionen bag de nye krav er at øge springernes interesse for at dygtiggøre sig og lægge en egentlig 
kvalifikation i de certifikatgrader.  

Forsættes på næste side ->



FORSAT

Forsøgsordning med BOC

Det har i en del år været drøftet, om der skulle åbnes for brug af BOC under hele grunduddannelsen.
IU har undersøgt nærmere i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det ser ud til, at det er en god idé; 
men IU vil gerne køre en forsøgsperiode først for at afklare forskellige små praktiske spørgsmål.
Derfor er lavet en tilføjelse i GB 31, pkt. 7.b, så man nu med tilladelse fra IU kan begynde at forsøge sig med 
BOC til elever helt fra første fritfaldsspring. 

Vægtgrænser og mærkning for elevgrej

Det har vist sig, at ordningen med ”springklar vægt” – dvs elevens egen vægt med tillæg af alt det grej, der 
monteres på eleverne – var upraktisk at håndtere. 
Derfor har MU i samråd med IU besluttet at gå tilbage til ”nøgenvægt”, dvs elevens egen vægt, men NB-NB: 
med tillæg af eventuelt bly. 
PA’en om hovedskærme rettes i overensstemmelse med det, og elevseletøj skal nu også mærkes tilsvarende. 
Hvis sikkerhedsudløserens aktiveringshøjde er sat op - således som det efter MU-årsseminaret anbefales - skal 
dette også fremgå af mærkningen på elevseletøjet. Der vil være PA’er med vejledning, både om, hvordan man 
stiller aktiveringshøjden, og hvordan mærkningen bør se ud efter de ændrede regler.  

Logkort og diplom

Der vil i løbet af sæsonen komme en ny udgave af logkortet, tilpasset til alle de mange ting, der efterhånden 
skal attesteres for på kortet, blandt andet A- og B- certifikat, pakkecertifikat osv. Men det er lidt af et puslespil 
at få det hele til at være der. Vi overvejer, om det kan blive nødvendigt at splitte det op i to kort, ét til 
grunduddannelsen inkl. A- og B-certifikat og pakkecertifikat,  og ét til alle de andre godkendelser/attestationer.
Vedrørende A- og B-certifikat har flere instruktører givet udtryk for, at der burde være mulighed for at 
markere det lidt mere, når en elev opnåede A- og B-certifikat.
At udstede egentlige certifikater vil være alt for administrativt tungt. Men vi arbejder på at lave en ordning 
med diplomer, som klubberne kan ligge med, og som så kan udstedes af en I’er. Ganske som nogle klubber har 
fine diplomer til deres tandemgæster.

God fornøjelse med opdateringerne
Venlig hilsen,
Katrine Eriksen, Teknisk Sekretær DFU

Nyt fra teknisk sekretær
Årets FB-revision



Nyt fra teknisk sekretær
Forsikring

Som forhåbentligt bekendt findes der i 
AB 7 information over de forsikringsordninger, der er under DFU. 

For så vidt angår de forsikringer, vi har via vores medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, er der også udmærket 
information inde på DIF’s hjemmeside. Alligevel kan der nu og da opstå tvivlsspørgsmål. 

Vedrørende rejseforsikringen, dækker denne ikke for alle, der tager til udlandet og springer. Den dækker kun, 
hvis der er tale om  træning, konkurrencedeltagelse eller lignende, der er arrangeret af en klub under DFU eller 
direkte af DFU. Dækning forudsætter, at det er dokumenteret, at man er deltager i et sådant arrangement og der 
er fremsendt information til DFU administration forud med navn, fødselsdate og klub for deltagere i 
turen/træningen.

Som helt konkret og aktuelt eksempel kan nævnes, at Aversi i påsken med støtte fra DFU havde arrangeret en tur 
til Z-Hills for AFF-elever og for nye springere med henblik på FS-udtjek. De deltagere, der var behørigt tilmeldt, 
fremgik af deltagerlister, var registreret hos klub og DFU osv, var dækket. 

I påsken var jeg og en anden DFU-springer også i Z-Hills. Men vi var bare taget af sted for os selv for at starte 
sæsonen med lidt hyggespringeri. Vi var ikke dækket af forsikringen. 

Vedrørende arbejdsskadeforsikringen skal man være opmærksom på, at den omstændighed, at vi er frivillige, 
der selv dyrker sporten, giver nogle afgrænsningsproblemer i forhold til dækning i et almindeligt 
lønmodtagerforhold.

Det vil normalt være en forudsætning, at den skade, der ønskes dækket, er direkte forbundet med den opgave, 
man udfører for klubben/DFU.

For instruktører vil det for eksempel sige, at selvom man har instruktørvagt på en springplads en dag, er man ikke
dækket, hvis man går op og tager et funjump. Mens man naturligvis er dækket, hvis man som instruktør springer 
med en AFF-elev eller springer med en elev for at observere i det frie fald. Det afgørende er, om springet er 
påkrævet for udførelse af en instruktøropgave.

DFU støtter selvfølgelig medlemmerne til at få den forsikringsdækning, de har krav på, ikke mindst, hvis de 
kommer til skade ved at udføre frivilligt arbejde for DFU. Men DFU’s støtte kan aldrig gå udover, hvad der juridisk 
kan forsvares i forhold til forsikringsbetingelserne. 

Vi er i DFU så heldige at have en forsikringsekspert, nemlig Peter Krogh, der netop er trådt ud af DFU’s bestyrelse. 

Jeg er overbevist om, at han forsat gerne hjælper med fortolkningen, hvis man står med et tvivlsspørgsmål. 

Ellers er man som altid meget velkommen til at rette henvendelse til DFU’s kontor.

Med ønske om en forrygende sæson med en masse blå himmel 

og en masse gode, sjove og sikre spring til jer alle, 
Katrine Eriksen, Teknisk Sekretær DFU



Lidt fra DFU’s kontor

Medlemmer i 2015

Medlemstallet i DFU er nu på sit højeste nogensinde. 
Efter at vi så et marginalt fald i medlemsantallet i 2014, er tallet 
nu steget til 3457 medlemmer i 2015. 
Stigningen fra 2014 til 2015 svarer til en medlemsfremgang på 
mere end 6%.
Set i det lys, samt at DFU ikke har flere elevblanketter, så kunne 
det tyde på bedre fastholdelse.
Vi venter spændt på medlemstallene for 2016.

C-certifikater
Et parameter, som DFU igennem længere tid har 
fulgt nøje er udstedelse af C-certifikater samt hvor 
mange C-springere der forlader DFU. C-springerne er 
jo rekrutteringsgrundlaget for fremtidige 
instruktører, elite- og breddespringere, bestyrelser 
og i sidste ende også de blivende medlemmer. 
Derfor er det vigtigt, at alle har fokus på dette. I 
2015 blev der kun udstedt 59 C-certifikater mod 67 
certifikater i 2014.

Økonomi
Regnskabsåret 2015 endte med at udgifter og indtægter 
balancerede, dvs. DFU kom ud med et rundt ”0”.
Bestyrelsen har igennem flere år haft en målsætning om, at 
flest mulige penge skal tilbage i sporten i form af aktiviteter 
for både bredden og eliten. Dette ses fortsat og tilbuddet er 
stort og bredt til de danske springe uagtet af om man er 
elite- eller breddespringer. Der er rig mulighed for at udvikle 
sine færdigheder.



Nyt fra udviklingskonsulenten

Foråret er i fuld sving og mange af jer
DFU medlemmer har allerede fået godt hul på sæsonen. 

Mange elevkurser er fyldt op, så der er grundlag for masser af flere C certifikater i løbet af 2016 og mange nye 
legekammerater i hele landet 

Først og fremmest vil jeg rose klubberne for deres initiativer og engagement igennem vintersæsonen. Der har 
været MASSER af aktivitet i de fleste klubber i hele landet. Pakkekurser, disciplintemaaftener, sikkerhedstjek 
og meget mere. Der er absolut ingen tvivl i mit sind om at disse tiltag i den grad fastholder især elever henover 
en lidt svær ikke så springaktiv vintersæson. TAK!!!!!!

I skrivende stund arbejdes der på et nyt set up af DFU.DK. Det bliver lidt af det gamle og lidt af det nye og så 
alligevel helt sin ”egen”. Vi ser frem til at kunne præsentere hjemmesiden. Men er der behov for en 
hjemmeside…..ja, det er der, da DFU’s forholdsvis komplekse regelsæt og sikkerhedsforanstaltninger forsat 
skal fremgå tydelige og tilgængelige for alle. Og hvad skal vi så bruge DFU facebook til? Ja, det er her 
dynamikken gerne skulle fremgå. Input fra disciplinerne om aktiviteter og afspejling af sportens udvikling og 
fællesskab. Og hvad så med instagram, snapchat, twitter og hvad det ellers hedder derudaf. I administrationen 
prøver vi så vidt muligt at favne så bredt som muligt. Men vi varetager rigtig mange forskellige opgaver i løbet 
af dagen. Og desværre er der ikke også en kommunikationskonsulent ansat i DFU …..men vi håber, at I følger 
med både på DFU hjemmeside og facebook, hvor vi gør vores bedste til at få afspejlet faldskærmssporten i 
DFU.

Forsættes ->



Blue skies, vi ses derude på springpladserne i løbet af sæsonen,

Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU.

Første ”scramble” bredde konkurrence har 
allerede været afholdt. DFU tunnel cup, læs mere 
andet steds i ”Springeren”, men masser af flere 
konkurrencer er på vej. Generelt er alle 
konkurrencer åbne for alle springere med C 
certifikat med tilhørende disciplin udtjek. At 
deltage i konkurrencer er ALTID udviklende og 
sjovt, da man i faldskærmssporten har et stort 
fællesskab, som skaber rammerne for, at alle kan 
deltage i stort set alle aktiviteter og konkurrencer. 
Så meld dig til, for pokker….. 

Mange disciplin aktiviteter i wingsuit, 
freefly, formationsspring, canopy piloting
og præcision er planlagt og der er noget for 
alle, det kan jeg godt love……udvikling i alle 
niveauer for alle DFU medlemmer. 
Se mere i kalenderen bagerst i 
”Springeren”, hvor de næste 3 måneders 
aktiviteter fremgår.

Har I som klub fået nye i bestyrelsen og ændret i vedtægterne, så husk at 
sende besked og opdatering af bestyrelsesmedlemmer til DFU kontoret.

Nyt fra udviklingskonsulenten



Præsentation af 
Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget 2016

Så er de sidste personer udpeget og godkendt af bestyrelsen som disciplinansvarlige i DFU.

Sportsudvalget, som skal varetage elitestruktur, hold, konkurrencedeltagelser indland og udland, består af i 
alt 8 personer.

Formationsspring, Kasper Brandt Svanekier, FDK
Freefly, Rasmus Harboe, Aversi
Præcision, Erik "pinky" Sørensen, NJFK
Wingsuit, Tanya Barkhuus, NFK
Canopy Piloting, René Hansen, ØFK
Dommeransvarlig, Ulla Mærsk, SFH
DFU bestyrelsesmedlem, Anne Mine Petersen
DFU administration, Nikolaj Larsen, sekretariatsleder

Aktivitetsudvalget, som skal varetage alle aktiviteter og projekter inden for bredden, koordinere stævner, 
udvikle skill camps mv. består af i alt 7 personer.

Formationsspring, Nathalie Kressner, FDK
Freefly, Lærke Mogensen, MFK
Præcision,Martin Freiberg, NJFK
Wingsuit, uafklaret
Canopy Piloting, Martin Halfer
DFU bestyrelsesmedlem, Dennis Werenskiold, FDK

DFU administration, Helle Eriksen, udviklingskonsulent

Første gang tankerne blev præsenteret var ved formands-budget mødet i november 2014. Der har sidenhen i 
administration, bestyrelse og udvalg været arbejdet med oplægget til strukturen, som nu skal implementeres 
i denne sæson 2016.

Der har tidligere været publiceret information omkring den ændrede struktur og tankerne bag og foran.

Sportsudvalget og aktivitetsudvalget søger disciplinansvarlige

Ny udvalgsstruktur - nye disciplinansvarlige

Man kan kontakte:

Sportsudvalget på su@dfu.dk
Aktivitetsudvalget på au@dfu.dk
Formationsspring på fs@dfu.dk
Freefly på ff@dfu.dk
Præcision på ps@dfu.dk
Wingsuit på ws@dfu.dk
Canopy Piloting på cp@dfu.dk

Ny udvalgsstruktur

http://dfu.dk/news/sportsudvalget-og-aktivitetsudvalget-s%C3%B8ger-disciplinansvarlige
http://dfu.dk/news/ny-udvalgsstruktur-nye-disciplinansvarlige


Nyt fra disciplinerne
Canopy Piloting

Sæsonen 2016 er så småt kommet i gang 
og vi er sikre på det bliver et godt år for CP i Danmark.

DM

Dette års DM ligger 10 – 12 juni og 
foregår også i NJFK. Der vil blive 
arrangeret fortræning i ugen op til 
mesterskaberne og der vil igen i år 
være tre rækker, man kan tilmelde 
sig til.
Der kommer en officiel indbydelse 
ud i den nærmeste fremtid.

Dubai
Igen i år var der arrangeret årets første træning i 
Dubai for Swoop Projektet og Elite Projektet. I år 
havde Skydive Dubai valgt at lægge deres sidste 
afdeling af DISL i forlængelse af vores påske 
træning.
Det var et rigtig godt koncept og fint med 
konkurrence træning allerede fra starten af 
sæsonen.
Jesper Hesterhave fra SP2016 havde en fantastisk 
konkurrence og sluttede på en samlet 2. plads i 
intermidiate kategorien. Tillykke med det!

Swoop Liga
Nu begynder en ny sæson med SwoopLiga og vi ser 
frem til gode konkurrencer i NJFK henover 
sommeren. Den første afdeling af SwoopLiga finder 
sted den 20. maj kl. 15 og der dystes i distance.

Følg med på DFU.dk for kommende CP aktiviteter nær dig 



Nyt fra disciplinerne
Freefly

Breddeprojekt og Talentprojekt i Freefly 2016:
Igen i år blev der vist stor interesse for Freefly breddeprojektet. 
I 2015 blev der gennemført et pilot projekt, hvor FFU opfordrede freeflyere
på alle niveauer til at ansøge om optagelse på et breddeprojekt, som havde til formål at samle og udvikle freefly
i Danmark, samt udbrede interessen for konkurrence elementet. 
Dette viste sig at have stor opbakning, og alle hold blev fyldt. Holdene blev sammensat geografisk, således at der 
var to hold i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland. Der blev stillet krav om, at man seriøs og fokuseret på at 
udvikle sig mest muligt inden for freefly, hvilket i høj grad blev opfyldt. Der deltog otte hold til DFU Open og seks 
hold til DM i Freefly, og kampen om pointene var tæt. 

Efter pilotprojektets succes i 2015, valgte FF at gentage succesen i 2016, dog med få ændringer. Der var igen 
stor opbakning, og desværre blev der ikke plads til alle ansøgere på projektet. I år var der dog intet behov for at 
sammensætte holdene geografisk, da alle ansøgere ansøgte som hold i stedet for som individuellister. 
Yderligere blev der sammensat en talentgruppe, som der er blevet stillet andre forventninger til end til 
breddegrupperne.

Forsættes ->
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Nyt fra disciplinerne
Freefly

Breddegrupperne skal igen i år deltage i konkurrencerne 
DFU Open og DM i freefly, samt planlægge en træningsplan og 
gennemføre min. 50 FF spring i alt med gruppen. I forlængelse af kravet om bidrage med at samle og udvikle 
freefly i Danmark, skal holdene yderligere deltage i to freefly arrangementer igennem sæsonen freefly
klubweekender eller freefly skillcamps.

Kravene til talentgruppen var, at man skulle have headdown udtjek eller være tæt på samt have erfaring fra 
angleflying. Holdet skal deltage i A-rækken under konkurrencerne DFU Open og DM i freefly, samt planlægge 
en træningsplan og gennemføre min. 50 FF spring i alt med gruppen. Yderligere skal de være deltagende og 
opbakkende ved Freefly aktiviteter ved fysisk at være der eller skabe kendskab til disse via netværk mv. i 
freefly miljøet, og blive head up udtjekkere og derved bidrage til udviklingen og sikkerheden i freefly i 
Danmark.

Breddegrupper 2016:

Gruppe 1 Jan Agger, Bjarne Gyldenlund og Kim Johnsen

Gruppe 2 Lærke Mogensen, Kristian Varmark og Ronni Pedersen

Gruppe 3 Glenn Aarhus, Bjarne Hindkjær og William Wester

Gruppe 4 Louise Staal, Hans-Jørgen Buhrkall og Jacob Sparvath

Gruppe 5 Jacob Lundsgaard, Martin Reenberg og Giacomo Lindorff

Talentgruppe 2016

Gruppe Christina Zacho, Benjamin Laudrup og Ricco Staal

Der er således lagt op til endnu et aktivt og udviklende år i freefly i 2016, 
og FF glæder sig til at følge holdenes udvikling igennen sæsonnen.



Nyt fra disciplinerne
Formationsspring

FS 4-way, team Valkyria
FS 4-way female holdet Valkyria, blev dannet sommeren 2015. 
Holdet har siden trænet mod DFU Open, hvor vi har mulighed for at opnå en 
kvindelandsholds titel, hvis vi laver et gennemsnit på 10 eller derover til konkurrencen. 

Holdet består af Mia Stræde, Nathalie Kressner, Mie Jusjong og Ditte Pedersen. Vi har fra starten valgt at have 
Maria Ondracek som reserve springer. På video grib pladsen har vi Stefan Rosenberg og som coach har vi Pete 
Allum. 

Desværre blev vores træningsplan brat ændret da Mie brækkede ryggen sidst i december måned, og det var 
uvist hvornår hun ville være klar igen. Maria overtog derfor Mie’s plads i en periode, træningsplanen blev 
justeret og holdet fortsatte træningen. Nu er Mie blevet flyveklar igen og det satte hun en kraftig streg under 
da hun ca. 3 mdr. efter rygskaden tog til USA og bestod AFF-eksamen. 

Stor tak til Dansk Faldskærms Union for økonomisk støtte til vores træningssæson, til Larsen og Brusgaard for 
at vi har de bedste højdemålere, og til Riggerloftet for at sørge for at reserverne er forsvarligt pakket, 

og vores grej er springklart. Sidst men ikke mindst, tak til Bev-Suits, som laver de bedste fs-dragter. 

Blue Skies, Team Valkyria

Holdets første møde blev holdt hos Mie, hvor der skulle 
snakkes om forventninger, økonomi, pladser på holdet, 
holdnavn, findes en coach og laves træningsplan. Desuden 
krydrede vi weekenden med 15 min tunnel i Copenhagen 
Air Experience. Efter weekenden var planen for en god 
sæson lagt. Vi har siden da været på en del tunnelcamps
og træne. Vi er blevet gode til at flyve samme og har lært 
rigtig meget. Det har vist sig at vi meget hurtig kan blive 
enige om valg af træner, pladser på holdet, økonomi og er 
gode til at flyve sammen. Der hvor vi har udfordringer er, 
når der skal designes holddragter eller vælges holdnavn, 
så der udmærker vi os som et ægte kvindehold! 

Valkyria deltog for nylig i World Challenge tunnel 
konkurrencen i Bedford. Resultater blev et 
gennemsnit på 15,5 og en 5. plads i female 4-way AAA 
kategorien. Derudover vandt Valkyria prisen for 
”cleanest rounds” i konkurrencen. 

I april tager Valkyria afsted til Skydive Empuriabrava
for at få fritfaldstræning og exit fra fly på plads. Vi på 
Valkyria vil gøre vores ypperste for at kunne lave et 
gennemsnit på 10 til DFU Open og dermed blive 
kvindelandshold. 



Nyt fra disciplinerne
Formationsspring

Pangea sæsonstart 2016

Vi på Pangea er rigtig glade for at have fået tildelt titlen som DFU’s A-hold i FS4 for 2016. Sæsonen er allerede 

godt i gang. Vi har lige fuldført vores tredje tunnelcamp i Flyspot Warszawa. Som noget nyt i år har vi valgt at 

arbejde med træner Joey Jones. Helt nyt er det dog ikke, da tre fra holdet, allerede har arbejdet med ham 

tidligere. Vi er med andre ord inde i en spændende fase af sæsonen - hvor der eksperimenteres med nye ting 

og forskellige løsninger.

Vi har også trænet side om side med det Italiensk hold, ’Energy’ - hvis mål er at blive italienske mestre. På 

sidste camp gennemførte vi to konkurrencer med dem, hvor vi endte op med lige mange points. Vi kunne dog 

se at vi foreløbigt ligger lidt under i blokteknik, men er stærkere i keyhastighed og randomarbejde.

Vores konkurrencesæson starter den 15. April, i Voss, Norge. Her deltager vi i det officielle nordiske 

mesterskab, og håber på at kunne tage medalje med hjem til Danmark. Vindtunnelen i Voss er identisk med 

den vi træner i, i Warscawa, så det er næsten som at være på hjemmebane. Som normand er det for Kjetil en 

smule mere på hjemmebane, men han hepper naturligvis på Danmark. Udlånet er i øvrigt udlignet af at Ulrik 

Høgsberg deltager for Norge.

Vores femte holdmedlem, Mette, kommer med ind i kampen når vi tager til Skive for at deltage i DFU Open i 

Maj. Her håber vi, at se så mange af jer som muligt! Derefter fortsætter vi med både tunnel og fritfalds træning 

op mod, og efter DM. Lige nu ser det ud som om konkurrencesæsonen først er færdig i november! Vi er meget 

spændt på at se, hvad sæsonen kan føre med sig af points og oplevelser.

I tillæg til vores egen træning og konkurrencer, har vi også gang i en række andre projekter. I starten af april 

afholdes DFU tunnel cup i Tåstrup. Vi er også godt i gang med opfølgning af fire B-rækkehold. SkyRiders er 

bosat i Jylland, er i sin anden sæson. De går efter guld i både DFU Open og DM, og har planlagt på meget 

træning. Vikings er bosat på Sjælland, og har allerede haft seks rulletræninger, og to tunnelturer til Tåstrup. De 

er i sin første sæson, og skal også deltage i både DFU Open og DM. De to hold tager til FlySpot på tunnelcamp i 

både april og maj med Pangea medlemmer som coaches, for at få kickstartede deres træning. Hans er fortsat 

coach for Hybris, som gerne vil i gang med sin tredje sæson. Desværre mangler de fortsat et holdmedlem, så 

hvis du gerne vil have et stærkt B-rækkehold til tunnel, høre vi/de gerne fra dig. Det fjerde hold er ved at tage 

forme. Det er nogle ferske, men meget entusiastiske Jyder. Måske kan de blive gode konkurrenter til Vikings. 

Vi er med andre ord kommet godt fra start, med både planlægning, og træning. Der bliver rigtig travlt i nogle 

måneder fremover, med to ture i måneden til Polen, tunnel cup, creeping Sessions, fysisk træning, spring, og 

ikke mindst konkurrencer. Opvarmingen er færdig. Vi er i gang!

Find og følg TeamPangea på facebook.

https://www.facebook.com/Team-Pangea-854839511289919/

https://www.facebook.com/Team-Pangea-854839511289919/


Nyt fra disciplinerne
Præcision

Præcisions sæsonen er skudt i gang 

Og skudt på mål, det blev der, til årets første Idrætslejr i Vamdrup. Vejrudsigten var – foruroligende –
forrygende, og vinden holdt sig da også liiiiiiige omkring stregen til præcision, så både præcisions-eliten og 
andre interesserede fik pudset både teori og praxis af, i samarbejde med landstræner Jiri Blaska.

Igen i år har Præcision en fuld kalender og tilbyder 2 indenlands- og 3 udenlands træninger, alle med træner 
Jiri Blaska til rådighed for deltagerne. Planlagt er 4 danske konkurrencer; Haralds Mindecup, 
Vikingemesterskabet, DFU Open og DM + deltagelse i World Cup’s i hhv. Slovenien, Italien, Tyskland og 
Schweitz. Af økonomiske årsager deltager Danmark ikke i Verdensmesterskaberne i præcision i Chicago.

13 springere tager midt april på forårstræning 
i hhv. Lodi (CA) og Belluno (I), i år er truppen 
vokset med Torben Glud, Martin Bergh, 
Martin Søeby Mikkelsen og John Behrendt 
Petersen.

BS, 

Pernille Lykke

Alt efter niveau og mål blev der 
”skudt” på disken – madrassen 
eller ”lille lande-zone”, og dagen 
kunne afsluttes med et bestået 
demo-spring af Daniel fra Skydive
2000 – skål!

Tusind tak til Skydive 2000 for at lægge lokaler/DZ til, ÅFC 
for lån af madras og MFK for at opbevare og gi’ adgang til 
scorings udstyr når vi har brug for det!
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Nyt fra IU

Instruktørforkursus

Årets forkursus for instruktørelever blev afholdt på 
Borupgaard Gymnasium i Ballerup. Der var 12 deltagere, hvilket er lidt under sidste år, som havde 16. 

DFU instruktører hos Herning Faldskærmsklub

Da Herning Faldskærmsklub nu er optaget i DFU og deres plads er godkendt til elevbrug kan der uddannes DFU 
elever hér. IU gør i denne forbindelse opmærksom på at der i skrivende stund IKKE kan konverteres nogen form 
for elevuddannelse som foretaget i Dropzone DK-regi. For at elevuddannelse skal kunne skrives på logkortet, skal 
den være foretaget af en DFU-instruktør og, hvis der er tale om spring, med en instruktør-I på pladsen. Ligesom i 
enhver anden DFU-klub. Dette er gældende regler, indtil en evt. fremtidig aftale med DZDK måtte angive andet.

En overtrædelse af ovenstående vil ikke blive accepteret.

BOC til elever

I den kommende FB revision bliver der åbnet mulighed for, at BOC kan anvendes til elever på 
staticlineuddannelsen lige fra det første frie fald. Dette er allerede muligt i Norge og Sverige, og vi har med 
udgangspunkt i deres materiale og statistikker besluttet, at det er forsvarligt at åbne for muligheden også i 
Danmark. Til at starte med kræver det tilladelse fra IU at gå over til BOC. Klubber der overvejer at gøre det skal 
blot tage kontakt til IU, så vil de modtage alt relevant materiale.

De sidste 2 år har både eksamen og forkursus
været godt besøgt og derfor har der været en 
forventning om en afmatning i interessen.
Blot to af instruktøreleverne var fra de 
sjællandske klubber (AFC og FDK); IU håber at 
se en større tilslutning fra disse til næste år! IU 
takker de "eksterne" undervisere, som i år var 
Tanya Barkhuus og Peter Faaborg. Også en stor 
tak for Nathalie Kressner for at sørge for mad 
og drikke til os under hele arrangementet.

Hjælp!
IU leder lige nu efter en lokation på Fyn eller i 
Jylland for instruktøreksamen, som finder sted 28.-
30. oktober 2016. Hvis nogle springere kender til 
en lokation med som kan lejes/lånes på et 
beskedens budget, vil vi meget gerne høre om det. 
Kravene er adskillige undervisningslokaler med 
plads til ca. 20 personer, fællesområde, 
overnatningsmuligheder for op til 30 (deltagere kan 
selv medbringe madrasser) samt et køkken; 
mulighed for uforstyrret adgang til det hele i 
weekenden.



AFF eksaminers

2016 er skudt godt igang set fra AFF-eksaminatorenes side. Vi startede året med i starten af marts, at tage til 
Z-hils i Florida med 8 kursister, der alle ønskede at tage AFF-kursus og eksamen.

Grundet den store tilslutning, var vi nogle uger forinden mødtes i Odense, hvor vi havde gennemgået 
forskellige briefingsteknikker, hvordan vi gerne ville have kørt briefingerne og hvad vi ville have lagt vægt på. 
Dette viste sig at give stort udbytte, da langt de fleste kursister denne gang lavede meget gode briefinger lige 
fra starten.

Kurset og eksamen bød på 7 dage 

med masser af spring og masser af læring 

til alle kursister som også alle kom igennem 

og bestod eksamen.

Stort tillykke til alle 8!

Og stort tillykke til hele DFU, 
der nu har 8 gode og meget motiverede
AFF-instruktører til at udbrede vores sport.

Kurset var desværre også det sidste for Kim Ø Hermansen, der efter knap 10 år valgte at stoppe som AFF-
eksaminator. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige Kim mange tak for sit store arbejde og 
engagement som AFF-eksaminator. Det var Kim, der sammen med Peter Kallehave, i sin tid lavede 
grundlæggende om på den måde man kørte eksamen på og lavede det mere som en uddannelse med 
efterfølgende eksamen i forhold til før, hvor det kun var en eksamen. Dette er efter min mening medvirkende 
til at vi får flere AFF-instruktører nu og at de også har et højt niveau.

Så endnu en gang tak til Kim. Dit engagement og din store faglige viden vil blive savnet.

Næste stop på AFF-vejen dette år er den rene eksamen i Danmark, der holdes i Maribo i slutningen af uge 26. 
Se invitation og tilmelding på dfu.dk

Med håb om en god sæson 2016

Thomas Lauritzen, AFF-eksaminator.

Nyt fra IU

http://dfu.dk/


AFF kursus i USA

11 marts fik DFU 8 nye AFF-instruktører.

Forud for udnævnelsen af de nye instruktører har der ligget flere måneders forberedelser:

Gennemlæsning af DFU’s AFF-elevhåndbog, AFF-instruktørhåndbog og skærmflyvningsmanual – samt 
forberedelse af egne lektionsplaner for undervisning. Aspiranterne har øvet sig i at briefe elever i Level 1-8 og 
skærmflyvningsøvelser. Nogle aspiranter har været i tunnel for at øve de teknikker, som skal bruges på kurset, 
og der er blevet øvet på rulllebrædder.

Alle aspiranter havde minimum 1 års erfaring som instruktørelev og havde bestået instruktøreksamen og alle 
havde som minimum 500 FS eller VFS spring for at blive indstillet til kurset.

Kurset var opdelt i tre moduler:

Modul 1 hvor vi havde muligheder for at prøve de teknikker som vi skulle meste såsom håndsignaler, 
slotflyvning, at tilrette elevens kropsstilling, AFF-exit med 1 og 2 instruktører hvor eleven ikke nødvendigvis 
svajer, spinstop hvor eleven går i fladspin og vendinger hvor eleven ligger på ryggen.

Modul 2 med eksamenslignende spring hvor vi begyndte at få en indtryk af hvad kravene til eksamen ville 
være så vi kunne pudse formen endeligt af.

Modul 3 eksamen, til eksamen skal aspiranten opnå en score på 300 points, aspiranten har 5 spring til rådighed 
og kan i teorien bestå på 3 spring ved at opnå fuld score på hvert spring og løbende igennem kurset skulle 
aspiranterne briefe examinere i level 1-8 og skærmflyvningsøvelserne IIa, Iib og IIc.

Lige fra start den 5. marts og til den 11. marts var vi spændt hårdt for og vi skulle bevise overfor Kim og 
Thomas at vi havde de nødvendige færdigheder for at kunne klare eksamen. Efter 2 år med tandem kunne jeg 
godt selv mærke at mine flyvefærdigheder var falmede lidt og jeg skulle oppe mig for at komme op til 
eksamen.

Udover at springe og briefe havde vi også en stille stund, hvor vi talte om, hvor langt vi hver især ville gå for at 
redde en elev i det værst tænkelige tilfælde, at eleven skulle slippe væk fra os omkring trækhøjde, for nogle 
var den grænse klokkeklar men for andre var det utroligt svært at stadfæste den højde eller det tidspunkt hvor 
man skal redde sig selv og overlade eleven til sig selv eller AAD’en.

Min holdning til det at være AFF-instruktør har ændret sig markant fra jeg gik i gang med mine forberedelser i 
december og til min udnævnelse, man mærker helt klart hvor ens svagheder ligger om end det er at undervise 
eller om det er ens flyvefærdigheder, der halter, så skal man være skarp og omstillingsberedt, der er altid 
noget der kan justeres eller pudses af.

At alle 8 aspiranter bestod er selvfølgelig super godt for DFU men kvaliteten af kurset og eksamen sikrer at kun 
de rigtige kom igennem nåleøjet og det er bestemt noget at være stolt over, men det er vigtig at man aldrig 
glemmer det ansvar man har for andres liv som AFF-instruktør og det forbillede man utvivlsomt vil være for 
nye springere.

Christian M Jensen, AFF-118

Nyt fra IU



Nyt fra MU

Siden sidst

I forbindelse med revidering af FB, har vi desuden opdateret en række PA’er. 
Så tag et kig på PA-MB. Særligt 1.d, 1.f, 1.j og 1.k. Vi er eksempelvis, i samarbejde med IU, nået frem til at 
elevseletøj skal mærkes med nøgenvægt. Derfor er PA herom opdateret.
Der har været en del snak om sikkerhedsudløsere. I forhold til spring med elever, så er vi nået frem til en 
anbefaling om at man hæver aktiveringshøjden til ca. 315 m. På Cypres er det 3 enheder. Vejledning hertil kan 
findes på www.dfu.dk/mu.
I samme ombæring vil vi anbefale alle certifikatspringere at overveje om i måske skulle hæve jeres. Tal helst 
med en erfaren springer eller instruktør, hvis i ikke rigtig føler i ved hvad det rigtige er.
Vi ønsker Rasmus Lyberth, Jesper Sørensen, Magnus Kaiser, Kim Henriksen og Bjarne Wahl Hansen velkommen 
som seniorpakkere. Stort tillykke.

Kommende kvartal

Nu er sæsonen efterhånden ved at være godt i gang. Vi håber alle kommer godt fra start og får et fantastisk 
forår. Blandt andet derfor vil vi opfordre til at i alle sørger for at bruge det rigtige materiel til de rigtige ting. Vil 
du i gang med wingsuit, vil du i dit udtjek få at vide at der er noget med bridle og pilotskærm. Springer du 
fritfald, både FS og freefly, skal du sikre dig dit rig er egnet til det. Her taler vi klapper og spandex. 
Det ovenstående er ikke udtømmende. Det er bare enkelte ting.
Er du ved at se på nyt grej, skal du ligeledes gå efter det der passer til dit behov. Ikke kun det der passer din 
krop.

Længere frem

Da der for nogle år siden skete en aflysning, betød det desværre at IU og MU årsmøderne er landet i det 
samme år. Det vil vi gerne rette op på. Da MU årsmødet er mindst, og vi desuden holder riggermøde i 
efteråret, har vi besluttet at hold MU seminar igen i år. På den måde er vi igen forskudt.
Det bliver et rigtig spændende seminar, med workshop for riggere og masterriggere om lørdagen og 
reservepakkere om formiddagen søndag. Før selve seminaret. Det bliver forventeligt 2. weekend i november. 
Men officiel indbydelse følger.

Martin Søeby Mikkelsen
Formand
Materieludvalget.

http://www.dfu.dk/mu
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Efter vinter kommer vår

Inspireret af en artikel i onlinemagasinet Skydive Mag
fik jeg lyst til at skrive mine egne erfaringer med vinterpauser 
og det at blive current igen, i starten af sæsonen.

Jeg har nu prøvet at være i sporten over seks vintre og har ad den vej skabt mine egne erfaringer – og set en 
masse andre springere starte op igen efter springpause. Der er selvfølgelig stor forskel på om man har 2500 
spring og i øvrigt springer 300 spring om året eller om man har 100 spring i bogen og 20 spring om året. Som 
man siger i USA – your mileage may vary – men alle mister deres currency i en eller anden grad, når man 
holder pause.

DFU har selvfølgelig regler for, hvordan man gør, hvis man har haft en lang pause. Men hvis vi ser bort fra 
regler og love, og i stedet kigger på sund fornuft, har du så tænkt over hvad du gør når du har haft en længere 
pause? For mit eget vedkommende har jeg 800 spring over seks år og havde omkring 300 spring sidste år. Læg 
dertil at jeg har haft omkring haft 20 spring siden november. Med andre ord er jeg i mine egne øjne ikke 
current – og jeg skal til Florida om mindre end en uge for at springe igennem og blive varm igen. Så hvad gør 
man?

For mit eget vedkommende handler det om at holde det så simpelt som muligt. Det er over et halvt år siden 
jeg har sprunget fra storfly og på pladsen opererer de primært med Twin Otters. Så der vil være mange andre i 
luften samtidigt med mig. Jeg har heller ikke været i Florida før, så pladsen er altså ny for mig. Så er scenen vist 
sat. Lad mig komme til sagen.

Grejet

For det første har jeg sikret at mit grej er årskontrollet og ompakket. Jeg har netop lavet et grundigt grejtjek, 
som bl.a. indeholdte:

Kan wirene køre i housingen? 

Ser mine loops fornuftige ud? 

Er velcro til mine håndtag intakt? 

Har alle mine håndtag det godt? 

Bør jeg ompakke min pilotskærm / eventuelt hovedskærm?

Ser mit rig rigtigt ud, når jeg betragter det? 

Efter et par måneder hvor mit grej mest har ligget i bilen og ofte er blevet slæbt ud og ind, uden at blive 
pakket, på stævnedage med dårligt vejr, kan der ske meget med håndtag og pins. Jeg skal ikke være kendt som 
ham hvor reserven poppede i flyveren, fordi jeg ikke fik tjekket loop og pin!

Forsættes ->

KLUBNYT fortsat



Pladsen

Jeg har kigget på springpladsen på Google Maps og stedet (Skydive City) ser en kende større ud end de pladser 
jeg normalt springer på. Så en grundig pladsbriefing er essentielt, så jeg kender alle farer og har flere outs hvis 
jeg nu bliver overrasket over hvor jeg ender med at lande. Det skal lige passe jeg får et dårligt spot på første 
spring og udover at være rusten også pludseligt skal lande ude. 

Springene

Selvom jeg har sprunget flere gange i år må jeg stadig erkende at de 1500m hop’n’pops jeg har lavet ikke 
ligefrem vedligeholder den helt store rutine. Skal jeg starte med et 4way zoodive, eller bare tage et hop’n’pop
og have landingsområdet for mig selv? Faktisk har jeg planlagt de første to spring – og hvis de kører efter 
bogen så er der atter fri leg til mig. Første spring bliver netop et hop’n’pop så jeg har god plads i 
landingsområdet og i øvrigt får et spring der ligner de sidste tyve jeg har haft. Derefter et simpelt tomands 
spring med enkelte øvelser og tid til at kigge ud over landskabet. 

Det er jo ikke raketvidenskab, men jeg har set springere med seks måneders pause gå op og lave et spring i grej 
de ikke havde sprunget i før og i marginalvejr – Der skal ikke gå meget galt før det går galt. 

Ovenstående er ikke at betragte som en løftet pegefinger men snarere som min egen refleksion over hvordan 
jeg vil håndtere min tilbagekomst efter vinterpause. 

Hvordan vil du håndtere din?

Blue skies, safe dives,

Michel Christensen, NFK

KLUBNYT fortsat



Konkurrence 

FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN, 

SÅ SKAL DU VÆRE SKREVET OP TIL DFU’S NYHEDSBREV 

- BESVARE SPØRGSMÅLENE EFTER BEDSTE EVNE OG
HUSK SÅ AT SKRIVE NAVN, MAIL OG TELEFON NR., 

SÅ KAN DET VÆRE, AT DU BLIVER DEN HELDIGE VINDER.
DU KAN DELTAGE I KONKURRENCEN INDTIL 

MANDAG D. 9 maj 2016 KL. 12.00.

1. Præmie –Gavekort til L&B produkt samt hoodie fra Riggerloftet 
2. Præmie –Biografpakke til 2 personer samt 1 DFU t-shirt

3. Præmie – Gavekort til L&B produkt samt T-shirt fra Riggerloftet

DFU’s kontor trækker lod blandt de besvarelser, hvor der er flest korrekte svar. 
Alle svar kan findes på DFU hjemmeside!!!! Masser af information på nyhedsfanebladet.
Herefter vil DFU’s kontor kontakte de heldige vindere direkte.
Vinderne af konkurrencen offentliggøres tillige på DFU’s hjemmesiden og Facebookside.
DFU’s ansatte, ansattes familier eller DFU’s bestyrelse kan ikke deltage i konkurrencen. 

STOR TAK TIL 
SPONSORERNE AF 

DENNE KONKURRENCE

(TILMELD 
DIG PÅ 

DFU.DK) 

Klik på DFU logoet for 
at komme til 

konkurrencen

https://docs.google.com/forms/d/15kfQzKTflxbWWBDy06L8zxgc-Q_Fd5WVUxG78BLVgQI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15kfQzKTflxbWWBDy06L8zxgc-Q_Fd5WVUxG78BLVgQI/viewform
http://www.dfu.dk/
http://www.dfu.dk/
http://www.dfu.dk/
http://www.l-and-b.dk/
http://www.l-and-b.dk/


Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson

1-11 april Freefly skill camp Skydive Spain Freefly.dk Emil Landeværn

1-3 april DFU tunnel cup
CAE – Høje

Tåstrup
Kjetil Nordin Kjetil Nordin

1-3 april Præcisions skill camp
Skydive 2000, 

Vamdrup
Præcision Erik Sørensen

14-17 april
Nordiske indoor skydiving

mesterskaber
Voss, Norge - -

23-24 april Freefly klubweekend Aversi i FDK Freefly.dk Joel Price

29 april –
1 maj

ØFK instruktør skill camp Samsø ØFK.dk Rene Hansen

29 april –
1 maj

Freefly klubweekend
Center Jump, 

Odense
CJ.dk Ahmad Rahman

5-8 maj DFU OPEN 2016, FS/FF/Præc
West Jump, 

Skive
WJ.dk Stefan Olsen

13-16 maj Læsø skill camp MFK, Læsø MFK.dk Martin Kristensen

20 maj Swoop liga #1, canopy piloting NJFK, Aars CP CP

27-29 maj Tandemeksamen
Skydive 2000, 

Vamdrup
IU Martin Bro

28-29 maj
Haralds Minde Cup, 

præcision konkurrence
MFK, Viborg Præc Præc

4-9 juni Fortræning DM canopy piloting NJFK, Aars CP CP

10-12 juni DM Canopy Piloting NJFK, Aars CP CP

11-12 juni
Vikingmesterskab,

præcision konkurrence
NFK, 

Frederikssund
Præc Præc

Aktivitetskalender april-juni 2016

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



Dato Hvad Hvor Tilmelding Kontaktperson

24 juni Swoop Liga #2, canopy piloting NJFK, Aars CP CP

24-29 juni Turbo Elevuge, Aversi/FDK/NFK FDK, Lolland FDK FDK

30 juni –
2 juli

AFF eksamen DK FDK, Lolland IU Thomas Lauritzen

30 juni –
3 juli

Freefly skill camp, Angleflying FDK, Lolland Freefly.dk Danny Olsen

30 juni –
3 juli

Storformation skill camp FDK, Lolland FDK Helle Eriksen

Aktivitetskalender april-juni 2016  

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

Klik på og 
download 

den samlede 
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Varde Flyveplads

Vamdrup Flyveplads

Viborg Flyveplads

Lolland Falster Airport

Aversi, Roskilde

NFK, Sundbylille

Rønne Lufthavn

Tirstrup Lufthavn

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

Springpladser i Danmark

Ejstrupholm Flyveplads

Herning Flyveplads

http://www.vaf13.dk/
http://www.hlf-skydive.dk/
http://www.westjump.dk/
http://www.njfk.dk/
http://www.center-jump.dk/
http://www.skydive2000.dk/
http://www.mfkviborg.dk/
http://www.faldskaermsklubben.dk/
http://www.aversi.dk/
http://dfcskydive.dk/
http://www.nfk.dk/
http://www.fkr.dk/
http://www.aafc.dk/
http://www.skydivestauning.dk/
http://www.dfu.dk/
https://da-dk.facebook.com/FKNordenfjords
http://www.øfk.dk/

