DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS‐FORBUND

KU møde
WEB: torsdag d. 19/02-2015 – 20:00-22:30
Deltagere:

Arne Jørgen Boye-Møller (ABM)
Klaus Vang Petersen (KV)
Mads Leth (ML)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Øjvind K. Frank [Ref.] (ØKF)
Delvis:
Ulrik Sørensen (US)

1) Matchfixing (ML)
a. Metoder til at undgå matchfixing skal beskrives på max 2 sider i UHB.
b. Inden 1 april fremsender ML beslutningsoplæg til KU – der forventes at kunne
vedtages straks herefter.
2) Sportsvidne kursus (ML)
a. ML fremsender oplæg til KU senest 1. april. Oplægget behandles umiddelbart
herefter.
3) Årsberetning for KU (ML)
a. KU’s del er i den samlede beretning, og udsendt.
4) Deltagelse i 2 EM/VM i samme kalenderår for nationalholdspilot (ABM)
a. Nationalholdet mener at dette skal være muligt for dem, og 2/3 af holdet mener at
2. konkurrence deltagelse skal være uden støtte fra DSvU.
b. Det skal kun være muligt at deltage i 2 EM/VM under forudsætning af at alle på
nationalholdet har fået tilbudt 1 plads.
c. ABM femsender beslutningsoplæg, som behandle på næste KU møde.
5) Mulighed for at multiclas nationalholdspiloter kan deltage i 20 m 2-sædet EM/VM (ABM)
a. Nationalholdet mener det skal være mulig.
b. ABM femsender beslutningsoplæg, som behandle på næste KU møde.
6) AAT i termik-ligaen og pointberegning på baggrund af logfil (ABM)
a. ABM orienterede kort om at der arbejdes hårdt på at få det klar til den kommende
sæson.
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7) Fly til Australien (bytning med fly til det australske kvindehold) (US)
a. Muligheder for at hjælpe juniorerne blev drøftet.
b. US udarbejder et overblik inden 1. april.
8) Talenter
a. TLP har udsendt talent registrering samt indbydelse til 2-sædet under DM udsendt.
b. Der er allerede indkommet flere talentregistrering og 1 ansøgning om at deltage til
DM.
9) UHB 760 (TLP)
a. TLP har opdateret UHM 760 (STRÆKFLYVNINGSNORMER)
b. Normerne og vejledningerne er blevet opdateret i forhold til den teknologiske og
regelmæssige udvikling der har været.
c. Specielt indførelsen af ankomstring er behandlet, og den nødvendige skoling heri
inden den 1. deltagelse i en konkurrence hvor ankomstring anvendes er beskrevet.
d. TLP sender opdateringen til hele KU – er der ikke fundet fejl inden for kort tid –
udsendes UHB 760.
10) Procedure for ansøgning om rekorder. (KVP)
a. KVP sender UHB oplæg til KU i løbet af den kommende uge.
b. Oplægget kommenteres via mail, og kan således vedtages på næste KU møde.
11) Nye rekordmuligheder på længere distancer (KVP)
a. UHB 750 er under udvidelse med mulighed for hastigheds rekorder på længere
distancer jvf. mulighederne for kontinentale og verdens rekorder.
b. Und over de rekorder der er mulige jvf. FAI, tilføjes også nationale hastighedsrekord på 750km ud hjem distance. (Kan IKKE sættes som kontinental eller verdens
rekord)
c. Rekorder kan først sættes efter at de er offentliggjort i UHB.
12) Ankomstring
a. Ankomstringen er blevet diskuteret på flere KU møder hen over vinteren. Der har
været diskuteret ændringer – men de flyvesikkerhedsmæssige fordele ændringer
kan give på et område – modsvares af andre områder hvor der bliver øget risiko.
13) DM (ØKF)
a. Hjemmeside oprettet, og Invitation er udsendt.
b. Der er 5 slæbefly til rådighed - det endelige antal afklares straks efter tilmeldingsfristens udløb.
c. DM er tilmeldt IGC’s ranking liste.
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d. Jury udpeges af KU efter tilmeldingsfristens udløb.
14) EM (ØKF)
a. Budget fremsendt til deltagerne.
b. Tilmelding foregår på forskellige måder til de 2 konkurrencer ØKF håndtere den
officielle tilmelding fra DSvU.
c. Team Captain til Ungarn mangler fortsat.
15) Kvinde-nationalholdet – deltagelse ved VM (TLP)
a. Mentorer udarbejder i samarbejde med piloterne konkrete planer for træning inkl.
delmål frem mod VM.
b. TLP koordinere med mentorerne.
c. KU vil på senere møder se på de enkelte planer – samt opnåelser af delresultater.
16) WWGC 2015 (ØKF)
a. Projektet køre fint. Der afholdes styregruppemøde i løbet af 1 md.
b. Peter Eriksen og ØKF deltager i Tøsetræf den kommende weekend, hvor konkurrencen er hovedemnet.
c. Pt. er der 5 slæbefly til rådighed. Dette ses der nærmere på senere.
17) IGC møde (ØKF)
a. Der er forholdsvis få store og afgørende punkter på dagsordenen.
b. ØKF overlades at træffe beslutning omkring stammafgivelse på de enkelte afstemninger bl.a. ud fra den debat der er om de enkelte punkter.
c. På baggrund af afviklingen af VM i Polen 2014, skal konkurrence ledelsens rumlighed for at aflyse en konkurrencedag pointeres.
d. Verdens og Europa mestre bliver inviteret til at deltage i det efterfølgende VM eller EM for at kunne forsvare deres mesterskab. Det betyder i praksis at de nationer med en regerende mester kan stille med 3 piloter i en klasse. Det er en fordel
at være flere fra en nation i samme klasse, hvis der er et godt samarbejde på holdet. Til næste IGC møde vil Danmark stille et forslag om at denne regel fjernes.
18) EVT.
a. Unionens flyvedligeholdelse blev vendt. Juniorerne laver vintervedligeholdelse på
SA. (KVP)
19) Næste møde, WEB 17/3 kl. 20:00
For referat

Øjvind K. Frank

