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Formandens klumme

Siden sidste nyhedsbrev er der sket en hel del i DFU's bestyrelse.
Desværre har DFU mistet vores formand, Peter Kallehave, der valgte at trække sig kort efter DM i CP.
Peter kom ind i bestyrelsen med rigtig stor drivkraft og et højt ambitionsniveau, som vi kommer til at savne.
Jeg vil gerne takke Peter for, at han påtog sig formandsposten på et kritisk tidspunkt, og for den tid han nåede at
sidde i bestyrelsen sammen med os.
Jeg rykker op fra næstformandsposten til formand, og vi har indkaldt 1.suppleant Martin Halfer til
bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen arbejder pt. hårdt på at bistå Swoop Challenge med de tilladelser og dispensationer de skal bruge, for
at kunne gennemføre deres arrangement. Vi opfordrer alle, der har lyst, til at komme ind og nyde synet af
springerne over København - det er rigtig god reklame for sporten og DFU, som vi helt klart skal glæde os over.

Derudover er det mig en fornøjelse, at skrive DFU nu har fået sendt et udkast til en samarbejdsaftale afsted til
Dropzone Denmark, som vi ser frem til at modtage et, forhåbentlig, positivt svar på.
Bolden ligger således hos Dropzone Denmark - og vi venter spændt.
Det er i høj grad pga. den netop afgåede formands engagement, at vi har fået udkastet klar nu - til hvilket jeg
gerne vil sige tak for!
Slutteligt vil jeg ønske alle vores springere en rigtig god sæson med både bredde- og elitetræning.
Pas godt på Jer selv og hinanden derude. Vi ses til DM hos Center Jump i uge 27.
Anne Mine Møller Petersen
Formand DFU

Lidt fra DFU’s kontor
CP DM
Jeg deltog i år ved CP DM, som tilskuer, og Nordjysk Faldskærmsklub(NJFK) stod som altid for afholdelsen af
konkurrencen.
Det var en stor oplevelse, både i forhold til det setup, som der er påkrævet, når der skal afholdes konkurrence i
Canopy Piloting samt hvor mange frivillige, der skal til for at
hele arrangementet kan fungere. Derfor stor ros til NJFK.
Selve konkurrencen var i år præget af godt vejr, super humør
hos de 17 deltagere og en afvikling, som forløb rigtig godt og
med nogle rigtig gode resultater og med udenlandsk
deltagelse. Det vil dog være fantastisk med endnu flere
deltagende danske springere – derfor denne opfordring til alle
springere, når CP DM 2017 skal afholdes.
Peter Kallehave blev Overall dansk mester og vandt tillige
disciplinerne Distance og Speed.

C-certifikater
Bestyrelsen har, som mange måske er bekendt
med, igennem flere år haft udstedelse af Ccertifikater højt på deres fokusliste. DFU har brug
for certifikat springere for at fastholde og udvikle
sporten.
Pr. 27/6-2016 har DFU’s kontor ”kun” udstedt 27
C-certifikater for 2016, dette tal skulle gerne
forøges, så vi får endnu flere springere der
deltager ved de nationale konkurrencer, der
ønsker at uddanne sig til instruktører eller blot
ønsker at udvikle sig selv, sporten eller klubben
man er en del af.
DFU i nye klæder……og i nye lokaler
Administrationen har netop fået nye arbejdspladser – DFU’s
kontor er flyttet fra de tidligere lokaler i Hus C til Hus A, dog
fortsat på 3. sal.
Kontorfællesskabet, som DFU er en del, er flyttet til DHF’s
tidligere lokaler, som fysisk ligger ”over” receptionen (3.sal) i
Idrættens Hus. Her deler vi nu kontor med Christopher,
udviklingskonsulent i Dansk Hang- og Paragliding Union (DHPU)
God sommer, Nikolaj Larsen, DFU sekretariatsleder

Nyt fra udviklingskonsulenten
Sommeren er over os og dette forår har bestemt
givet faldskærmssporten fart i aktiviteterne.
Vejret har været godt med os indtil videre. Det betyder, at der har været rigtig mange spring gennemført
allerede nu. Det rykker ved udviklingen og troen på sporten.

Hen over sommeren er der rigtig mange aktiviteter for alle niveauer, og klubberne har stadig masser af lift at
byde på. Se mere i kalenderen bagerst i bladet.
DFU skal i arbejdstøjet igennem de næste måneder. Den allerede varslede strategi planlægning går så småt i
gang hen over sommeren i første omgang i DFU bestyrelse og administration. Herefter er der disciplinseminar i
september, hvor disciplinerne får mulighed for at være med til at modellere på strategien. Og sidst men ikke
mindst er der klubudviklingsseminar i oktober, hvor klubberne får indblik i strategien, som jo kommer til at
ændre en del især på støttestrukturen. Fordelingsnøglen fra DIF med ord som idrætslejre, partnerskabsaftaler
mv. bortfalder. Derfor får DFU nu muligheden for at præge støtten til områder og ord, som vi kender lidt bedre
end tidligere. Den samlede strategi skal forsat bakke op om DIF og de politiske tiltag der ligger her, men
modelleres til DFU ord og målsætninger. Det er et stort, men meget spændende arbejde vi alle skal i gang med.
Hjemmesiden……er helt ny! Der noget af det gamle og noget af det nye og så al det vi kender. Gør dig selv en
tjeneste og tag en tur rundt på siden. Der er rigtig mange informationer at finde for springere på alle niveauer.
For instruktørerne håber vi/administrationen, at det er blevet nemmere at finde de relevante
uddannelsesmaterialer mv. i den nye opbygning. Grundtanken med den nye hjemmeside generelt har været,
at det skal være mere logisk og intuitivt at bruge den. Håber, det er lykkes 
Klubudviklingsseminar afholdes i år 8-9 oktober i Midtjyllands området. Invitation til klubberne og deres
bestyrelser, kommer i august. Alle, som har deltaget på disse seminarer har fået meget bred viden og indsigt i
de andre klubber, og ikke mindst er der opstået en masse samarbejdsmuligheder for alle klubber til gavn for
alle springere i hele landet. Klubberne bør ikke længere være i tvivl om, at det er de par dage værd at deltage
og gerne med 2-4 stk. fra hver klub. Gode dialoger og meningsudvekslinger som gavner udviklingen hos alle.

Vel mødt!
Nyd sommeren, be safe, blue skies 
Helle Eriksen, Udviklingskonsulent DFU.

Nyt fra Sportsudvalget (SU)
Det er med stor fornøjelse jeg kan skrive,
at vi har udtaget to 4-way landshold –
Pangea i 4-way open og Valkyria i 4-way female.

Pangea

Valkyria

Alle eliteprojekter og springere er i fuld gang med årets træning, og de første Danmarksmesterskaber
nærmer sig med hastige skridt. Når nyhedsbrevet kommer ud er DM i CP allerede afholdt hos NJFK og DM i FS,
Freefly og Præc følger stærkt efter i starten af juli. UM i wingsuit er fastsat til starten af august. Vi krydser
fingre for kanon vejr til alle konkurrencerne :)
Kommende VM’er:
Der konkurreres i FS, VFS, Freefly, Freestyle, CF, Præcision og Speed i Chicago – 11.-20. september 2016.
Desværre var det ikke muligt for Skydive Chicago at afholde VM i CP, der i stedet afholdes hos Nouvel Air
Skydiving School i Canada. Wingsuit får også sit eget show hos Skydive Zephyr Hills, hvor der bliver VM i
Performance Flying
Sidst en opfordring til ALLE springere i ALLE discipliner:
Kunne DU tænke dig at blive 100-meter mester i konkurrenceregler og hvordan man dømmer, så søger vi
dommeraspiranter til flere discipliner. En UNIK mulighed for på sigt at blive international dommer med
mulighed for at komme med til de helt store konkurrencer som dommer.
Er det dig vi mangler, eller vil du vide mere, så skriv til SU@DFU.dk
IT supporter til de danske konkurrencer:
Vi har nu haft scoresystemet In-Time i to år, til at dømme CP, Freefly og FS. Det er et rigtig godt system desværre har vi flere gange oplevet udfordringer med at komme godt igang med systemet til konkurrencerne.
Vi søger derfor IT kyndige frivillige, som kunne tænke sig at hjælpe med at få systemerne sat op til vores
konkurrencer.
Er det DIG vi leder efter, eller vil du vide mere, så skriv til SU@DFU.dk.
Jeg slutter af med at ønske alle vores springere en
rigtig god sæson med flot vejr og gode resultater.
Pas på Jer selv og hinanden :)
Anne Mine Møller Petersen
SU formand

Canopy Piloting DM 2016

Se resultater fra konkurrencen her

DFU open 2016

Se resultater fra konkurrencen her

Nyt fra disciplinerne
Freefly
Freeflys sæsonstart blev skudt i gang med en masse springaktiviteter
Sæsonopstarten i freefly har budt på en masse aktiviteter lige fra klubweekend, skills camp, udlandstur og
freefly var stærkt repræsenteret ved DFU Open.
Head Up Skill Camp
SD2000 startede sæsonen med Påskestævnet, hvor årets første freefly skill camp blev afholdt.
Campen omhandlede Head-Up udtjek og Ricco Staal og Mads Riber sørgede for en masse coaching
og udtjek. I forbindelse med skill campen havde fem ud af de seks freefly projekthold benyttet
lejligheden til, at komme ud for at træne til det kommende DFU Open. De faste runder i
konkurrencen var netop blevet offentliggjort, og holdene trænede målrettet på at kunne
udføre disse. Derudover blev der snakket ideer til de fri rutiner, set videoer af hinandens
spring og hygget over baren med fejring af udtjek mv.

Klubweekend
Årets første klubweekend blev afholdt af Aversi Faldskærmsklub i samarbejde med FDK. Trods
tilmeldingsbegrænsning på 5 personer, havde 11 springere ønsket at deltage, hvorfor der blev sat ekstra
coaches på, som deltagerne selv kunne lave aftaler med. Grundet den store efterspørgsel til klubweekenden
på Sjælland, vil der blive afholdt endnu en i august i NFK.

Forsættes 

Nyt fra disciplinerne
Freefly
Freefly turen til Skydive Spain var endnu engang en succes
Faldskærmssæsonen og freefly blev skudt godt afsted i forbindelse med årets freefly tur. 20 personer deltog
og bestod af såvel FF’ere, wingsuitere og FS’ere. På de syv gode springdage, blev der foretaget 852 spring,
hvilket er knap 39 i gennemsnit pr. deltager. Der blev foretaget 42 coachspring, hvilket svarer til hver fjerde
spring, hvilket må konkluderes at betyde, at der var fuldt fokus på udviklingen af deltagernes
springfærdigheder, hvilket også udmøntede sig i flere freefly udtjek.

For at få mest muligt ud af DFU støttemidlerne, var der i år udover udtjekspladser etableret
udviklingsgrupper, som blev coachet på jorden og videocoachet efterfølgende. Dette løb rigtig fornuftigt at
stablen, selvom der selvfølgelig også var plads til folk blandede sig i grupperne. Derudover blev der arbejdet
en masse med head-up flyvning, at flyve sit slot og først da tage sit greb. Der blev også arbejdet meget med
angleflying og Emil fik et par af deltagerne til at lede springene. Der er altså både blevet udviklet på
deltagernes ryg og mave angles samt på enkeltes evne til at navigere et angle spring. Der var meget fokus på
sikkerheden og der opstod et par interessante oplevelser, som blev taget op så alle kunne lære af det.
Pilotprojektet med udviklingspladser og gruppespring, viste sig således at have sin fordel, da der var flere
tilmeldt turen, end der var budgetteret pladser til. Få ønskede at der havde været større mulighed for
udtjeksspring, hvilket vil blive inddraget i budgetønsket til næste års forhandling.
FFU vil gerne takke alle deltagerne for en god tur med godt humør og masser af hygge, og takke både Emil og
Daniel for deres coaching, samt Benjamin, som brugte en del af hans tid coache andre springere, eftersom
efterspørgslen var for stor til at kunne varetages af to personer. Vi takker derfor for jeres gode arbejde 

Forsættes 

Nyt fra disciplinerne
Freefly
DFU Open
Der var igen i år stor opbakning til freefly konkurrencen under DFU Open,
som i år blev afholdt af Faldskærmsklubben Westjump. Deltagerne bestod af både etablerede hold, nye hold
og scramblehold, og der var 6 hold i B-rækken i 2 hold i A-rækken. Skyvanen, et skarpt manifesthold og ikke
mindst et prangende solskinsvejr sørgede for at holdene fik afviklet alle konkurrence springene den første dag.

Der var dog flere af holdene som var ramt af uheld. Crucial Velocity havde to videobusts, og manglede derfor
point i to af runderne. Sidste års danmarksmestre i B-rækken måtte stoppe konkurrencen efter runde tre,
grundet en af springerne blev syg. Eftersom springeren ikke blev rask dagen efter, måtte Atomic freefly jr.
konkurrence reglerne udskifte deres ene performer med en anden springer. De fik herefter afviklet de sidste
tre konkurrencespring dagen efter, hvorefter konkurrencen blev afgjort. Konkurrencen under DFU Open var
hård, og det var minimale pointforskelle som adskilte konkurrenterne. I A-rækken adskilte guld og sølvvinderne
sig med 2,6 point, og i B-rækken adskilte guldvinderne sig med 1,3 point over sølv og bronzevinderne, som
begge havde 25,5 point.

Grundet sølv og bronzevinderne havde samme pointstilling, vurderede dommerne vinderne på baggrund af de
først tre runder. Der havde holdene også ens pointstilling, hvorfor dommerne i stedet vurderede vinderne
efter antal point i de faste runder. Her adskilte de to hold sig med 0,2 point, og vinderne blev kåret. Der er
således lagt op til et spændende DM i Freefly i CenterJump i uge 27.
A-rækken: 1.Free Dynamics, 2. VAM Warriors
B-rækken: 1.Atomic Freefly, 2. Turbofluen, 3. Team BAK, 4. Ukendt Hold, 5. Noobs, 6. Crucial
Velocity

Nyt fra disciplinerne
Wingsuit
Wingsuit landsholdet deltog d. 28.-30. maj
i UK Nationals Wingsuit Performance competition, som var en "Open" competition.
Denne konkurrence var årets første af en planlagt serie og vores mål var at konkurrere mod os selv og hver
især over runderne, se at vi hver især med vores helt nye dragter kunne forbedre os. Der var mange sjove
oplevelser undervejs.
Tanya oplevede at blive "bustet" for en Lane violation, som heldigvis blev annulleret i den sidste ende.
Frits eksperimenterede med meget stejle angrebsvinkler i speed, hvis kostede en sikker top-10 placering pga
et "spin-out", men disse lærepenge er dog uvurderlige i større sammenhæng.
Dennis som er den mest grønne i teamet, forbederede sine scores i alle discipliner og endte med en
respektabel speed score der kunne hænge på lederfeltets.
Ulf kørte på i typisk analytisk stil og da det før sidste runde stod klart at en tredieplads kunne være inden for
rækkevidde, kunne Frits som holdkaptajn overtale Ulf til at smide forsigtigheden overbords og gå all-in.

Dette resulterede i en Bronze medalje til Ulf. En fantastisk start. For medaljer er klart vores mål på Wingsuit
landsholdet, og der er allerede er leveret på det, dels med Per's guld medalje tidligere i år i USA, og nu Ulf's
bronzemedalje i et super stærkt internationalt felt, med det britiske, russiske landshold.
På billedet ses de 4 deltagere samt Ulla Mærsk, som blev godkendt national Wingsuit
dommer som dommerelev under konkurrencen. Kunne du tænke dig at blive Wingsuit
dommer, så kontakt SU@DFU.DK

Nyt fra disciplinerne
Præcision
Guld til Danmark ved Dolomiti Cup 2016
Pernille Lykke vandt overbevisende i kvinderækken ved Dolomiti Cup - årets
første europæiske præcisionskonkurrence - i Belluno / Italien. Med en samlet
score på 14 cm over 7 runder havde Pernille hele 12 cm. til nr. 2 Irene
Hochrieser (A), og yderligere 10 cm. til nr. 3 Angelika Huhs (A).
Konkurrencen blev afviklet under meget vanskelige vejrforhold, der dog er
ganske typiske for Belluno i slutningen af april; stort set ingen vind og
temperaturforskelle mellem sol og skygge på op til 10 grader, hvilket betyder
konstant skiftende vindforhold og termik, hvilket var en udfordring for alle.
Vejrudsigten havde lovet en ”nogenlunde stabil” lørdag, inden vejret skulle
lukke helt ned med lave skyer og regn søndag, så alt blev gjort for at afvikle
konkurrencen på én dag; en helikopter (med en turn-around-tid til 1100 m. på 3
min. og 40 sek.) blev tilkaldt, og således var der ikke lang tid mellem
springene…….. desværre kom søndagens vejr ind tidligere end spået, og
Dolomiti Cup måtte afsluttes efter 7 af de planlagte 8 runder.

Individuel vinder af herrerækken blev Giorgio Squadrone
/ Escercito. Holdkonkurrencen blev vundet af det – civile
– italienske hold Scuola Nationale Blue, bestående af
Corrado Marcet, Allesandro Ruggeri, Vitorio Guadinelli,
Steffano Corradini & Danielle Viel.

Dolomiti Cup havde deltagelse fra Italien, Tyskland,
Holland, Schweitz, Østrig, Danmark og Qatar. Mike
Petersen og Pernille Lykke deltog på et holdet ”Happy go
Lucky” bestående af Marco Pflüger (D), Peter Schmit og
Martha Straub (SCH) + de 2 danskere. Holdet sluttede på
en 8. plads.

Nyt fra Instruktørudvalget (IU)
OVERVEJER DU AT BLIVE INSTRUKTØR-I?
...så tilbyder Instruktørudvalget et 1-dags minikursus, hvor vi gennemgår kravene, både personlige og faglige,
samt et eksamensforløb. Ikke mindst vil der også være mulighed for at sparre med andre interesserede kandidater
samt IU, uden det pres, nogle oplever i eksamenssituationen.
Hvem
Arrangementet henvender sig primært til instruktør-II'ere der overvejer at tage I'er-eksamen i år, men også
instruktør-I'ere som vil vide mere om, hvad en potentiel I'er-kandidat skal forberedes på op til eksamen.
Formålet med arrangementet er at skabe interesse for Instruktør-I-virket samt sikre en højere beståelsesporcent,
uden at sænke kravene.
Indstilling
Man skal ikke indstilles til at deltage på kurset og der er ingen forpligtigelse til at deltage på eksamen
efterfølgende.
Indhold
Med udgangspunkt i sidste års eksamen vil følgende emner blandt andet blive gennemgået:
• Teoriprøve
• Pilotuddannelse
• Opvisninger
• Handlebane (bla. hændelser og overværelse af udtjek)
• Undervisningstilbagemelding
• Diverse cases fra det "virkelige liv"
Tid
Lørdag den 27. august 2016 kl. 9.00. Slut omkring kl. 18.00
Sted
Klubhuset i Center Jump, H.C.A Airport 14, Beldringe, 5270 Odense N
Forplejning
Der vil blive arrangeret frokost. Kaffe/the er tilgængeligt hele dagen.
Pris
Der er ingen egenbetaling for selve kurset, men mad og drikke betales kontant.
Tilmelding
Navn og klub i en mail til IU@DFU.DK, senest den 14. august 2016. Kurset gennemføres hvis der er mindst 4
deltagere.
Instruktørudvalget

Nyt fra Instruktørudvalget (IU)
Spring udenfor de normale springpladser og spring i tusmørke
I foråret var der en situation på et storflystævne i Jylland, hvor det blev klart for IU, at der er behov for at
præcisere nogle regler. Som udgangspunkt synes vi jo, at man skal springe alt det man kan, alle de steder hvor
man kan. Dog er der altså nogle regler som vi alle sammen er nødt til at overholde.
Landingsområdet
Der er grundlæggende tre ting der skal være overholdt for at man kan bruge et stykke jord som landingsområde:
Lodsejerens tilladelse skal foreligge.
(GB 30 1.a)
Landingsområdet skal være et åbent område. (GB 30 1.b)
Medmindre I anmelder en opvisning, så skal jeres landingsområde kunne indeholde en cirkel med radius på 100
m.
Landingsområdet skal være uden for tættere bebygget område.
(BL 9-1, 5.1.f)
I må ikke lande i en by, et sommerhusområde, en campingplads eller ved en fodboldkamp, og jeres
landingsområde (ja, hele landingsområdet) skal være 150 m fra disse ting.
Derudover: Hvis I påtænker at lande i nærheden af vand (strandspring), så skal der bæres ”egnet redningsvest”
(GB 30 1.c).
Tusmørkespring
Der har været lidt misforståelser omkring, hvad dette indebærer, men det forholder sig sådan, at FB’erens
bestemmelser om natspring først træder i kraft, når perioden for VFR dagflyvning er slut. Det kan godt ske, at
solen er gået ned, før dette sker. Det er det folk taler om, når de taler om ”tusmørkespring”.
Imidlertid har BL 9-1 bestemmelser der træder i kraft, når solen går ned, så hvis man vil springe i tusmørketiden,
så skal man altså stadig ”…bære et fast, hvidt lys eller kemisk lys, der dog ikke må være hverken grønt eller rødt,
og som er synligt hele horisonten rundt.” jf. BL 9-1 5.1.d.
De bestemmelser som er citeret her er grundlæggende bestemmelser som I alle sammen er blevet eksamineret i
til jeres teoriprøve til certifikatet. Det er jeres ansvar og ingen andens, at I hver især overholder dem.
Når dette er sagt, så forventer vi altså herefter ikke at høre flere historier, om landinger af springere uden lys på
pladser der er for små og for tæt på bymæssig bebyggelse.
Rasmus Mackeprang
Instruktørudvalget

KLUBNYT – Center Jump
Lykken vender i Odense
At drive en faldskærmsklub på en kommerciel lufthavn som HCA-Airport i Odense, er ikke altid uden
problemer, og de seneste år har snakken gået meget på hvordan en faldskærmsklub som Center Jump skulle
kunne fungere under de stadigt strammere krav der stilledes.
I første omgang blev reglerne strammet for ophold på lufthavnens område, dette betød bl.a. at porten ud til
det store landingsområde altid skulle være låst, og kun landede springere måtte bevæge sig rundt på pladsen…
I praksis betød dette at stævnerne ikke længere kunne afvikles ude fra pladsen.
Noget tid senere blev reglerne igen strammet, og klubben blev introduceret for de såkaldte CSRA-zoner:
en midlertidig sikkerhedszone som oprettes før/efter en ruteflyver benytter lufthavnen, og endnu engang blev
klubbens aktiviteter begrænset. CSRA-zonerne betød i sidste ende at faldskærmsspringerne skulle stå på
jorden i op imod 1,5time mens der var rutefly på lufthavnen.

Et tredje bump på vejen var ved oprettelsen af et NOTAM reglement, der betød at alle faldskærmsaktiviteter
skulle være modtaget af kontroltårnet min 24 timer før planlagt flyvning.
Effektivt betød dette at mange ”pirat-stævner” aldrig kunne blive til noget.
Og sidste år blev klubben så pålagt at betale en såkaldt ”springerafgiften” på 25kr. for hver eneste springer der
skulle lande på HCA-Airport… Men det er ikke alt sammen så skidt som det kunne lyde.

Forsættes 

KLUBNYT – Center Jump
I slutningen af 2014 begyndte en ildsjæl i klubben at arbejde fokuseret med forholdet til lufthavnen,
og efter generalforsamlingen i 2015 blev han som bestyrelsesmedlem sågar udpeget til lufthavnsansvarlig. Som
den primære snitflade til lufthavnen har Michael Walther siden da arbejdet fokuseret på at etablere et godt
forhold til HCA-Airport, hvor der især har været stor fokus på diplomatiske løsninger og logiske
ræsonnementer, frem for at sætte hårdt mod hårdt.
Diplomati & politik er ikke noget der lykkedes over en nat, men nu begynder klubben virkelig at se resultaterne
af det hårde arbejde:
Nogle af disse blev præsenteret på Center-Jumps medlemsmøde i foråret 2016.
I første omgang blev springerafgiften fjernet igen, og klubben står derfor til at kunne spare op mod 50.000kr.
om året.
Reglen om udsendelse af NOTAM-meddelelser er netop blevet lempet til at tårnet blot skal informeres på
selve dagen, og ligeledes er også reglen om altid at skulle have porten lukket lempet, til blot at skulle være
under opsyn… og for ganske nyligt er også de meget skrappe regler om CSRA-sikkerhedszoner blevet ændret
således at springere gerne må lette fra lufthavnen, og evt. lande på en mark ved siden af.
På vegne af hele Center-Jumps bestyrelse kan jeg derfor kun sige at vi er gået sæsonen 2016 i møde med et
usædvanligt stort smil på vores læber, da vi nu er ved at være tilbage til de gode forhold vi havde i 2006.

Formand – Center Jump
Hansjørgen Buhrkall

KLUBNYT fortsat

KLUBNYT fortsat

KLUBNYT fortsat

Konkurrence
FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN,
SÅ SKAL DU VÆRE SKREVET OP TIL DFU’S NYHEDSBREV- SPRINGEREN
- 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. 18 juli 2016 kl. 12.

1. Præmie – Gavekort til Paraservice 50% på et stk. årskontrol samt gavekort til L&B
produkt (værdi 300 kr.)
2. Præmie – Gavekort til Paraservice 50% på et stk. årskontrol
3. Præmie – Gavekort til L&B produkt (værdi 200 kr.)

Klik på DFU logoet for
at komme til
konkurrencen

(TILMELD DIG PÅ DFU.DK)
(Nederst på hjemmesiden)

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 hjemmeside og facebookside.
DFU’s ansatte, ansattes familier eller DFU’s bestyrelse kan ikke deltage i konkurrencen.

STOR TAK TIL
SPONSORERNE AF
DENNE KONKURRENCE

Aktivitetskalender juli-oktober
2016
Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

Skyvan inkl. Ilt/5400m.lift

Lolland

FDK

FDK

AFF eksamen

Lolland

IU

Thomas Lauritzen

Angle skill camp

Lolland

FF facebook

Lærke Mogensen

1-3 juli

Storformations skill camp

Lolland

FDK

FDK

4-10 juli

ØFK sommerlejr

Ejstrupholm

ØFK

ØFK

5-6 juli

Fortræning DM

Odense

CJ

CJ

7-10 juli

DM formationsspring, freefly,
præcision

Odense

CJ

CJ

15 juli

Swoop Liga #3

Års

CP

CP

16-17 juli

Freefly klubweekend

Viborg

MFK

Lærke Mogensen

22-24 juli

Freefly klubweekend

Varde

VAF

Lærke Mogensen

5-7 august

Unionsmesterskab Wingsuit
Performance

FDK

WS

Frits Jensen

Elevuge, MFK/NJFK/WJ/ÅFC

Skive

WJ

WJ

Pink Open, CP konkurrence

Østrig

-

CP

VM canopy piloting

Canada

-

DFU

Swoop Liga #4

Års

CP

CP

27 juni –
3 juli
30 juni –
2 juli
30 juni –
3 juli

11-14
august
12-14
august
20-27
august
2 september

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

Aktivitetskalender juli-oktober
2016
Dato

Hvad

Hvor

Tilmelding

Kontaktperson

CP flocking skill camp

Års

CP

CP

Disciplin/Udvalgsseminar

Fyn/Sjælland

-

Helle Eriksen

VM formationsspring, freefly,
præcision

Chicago, USA

-

DFU

Idrætslejr Præcision

Varde

Præc

Præc

Skyvan Boogie

Lolland

FDK

FDK

Storformation skill camp

Lolland

FDK

FDK

Elite Angle skill camp

Lolland

FDK

Lærke Mogensen

8-9 oktober

Klubudviklingsseminar

Midtjylland

DFU

Helle Eriksen

21-23
oktober
28-30
oktober

Unionsmesterskab i Tunnel –
indoor skydiving

Polen

DFU

DFU

Instruktør eksamen I - II

-

IU

IU

2-4
september
9-10
september
11-20
september
16-18
september
23-25
september
23-25
september
23-25
september

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

