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

KU møde
WEB: onsdag d. 15/04-2015 – 20:00-22:00
Deltagere:
Arne Boye-Møller (ABM)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Johnny R. Jensen (JRJ)

Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Mads Leth (ML)
Øjvind K. Frank (ØKF)

Afbud:
Ulrik Sørensen (US)
1. Referat fra sidste møde
a. Rekordvejledning var ikke klar til offentliggørelse sammen med sidste referat,
hvorfor den ikke blev vedhæftet referatet.
b. Vedr. 3b, modtaget fra Sjælland, Syd- og Midt Jylland samt HB.
2. Konstituering af KU
a. ØKF genvalgt som formand.
3. For DM (ØKF)
a. ØKF udsender invitation
b. Opgaver udskrives af nationalholdet
c. Min. 2 slæbefly er til rådighed (det forventes, at 2 slæbefly er tilstrækkeligt til en
tilfredsstillende startafvikling)
d. Ud over aftaler omkring R39 og R40 laves der ikke konkurrence aftaler omkring
luftrum.
e. Arnborg Bestyrelsen har henstillet til, at der skal findes en trafikleder løsning under For-DM. JRJ arbejder på at finde en kombinationsløsning med slæbepiloterne.
4. DM (ØKF)
a. Der er ikke mere plads til navne på en af vandrepokalerne til DM. På KU mødet
under DM ser KU på pokalerne, og beslutter hvad der skal ske.
b. De normale pokaler indkøbes. (ØKF)
c. Flyslæb til konkurrencer blev diskuteret. Dvs. Slæbefly, situationen med SCAS og
slæbepiloters vilkår under konkurrencer.
d. Jury til DM
i. Formand: Anders Møller Andersen
ii. Christian skov
iii. Henrik Gormsen
iv. Herudover skal der muligvis findes én suppleant.
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5. EM (ØKF)
a. Henrik A. Breidahl skifter fra 15 m til Åben klasse.
6. WWGC 2015 (ØKF)
a. Info. fra styregruppe møde.
7. SAC
a. Der oprettes som tidligere skrevet et Åben klasse mesterskab under SAC. Det bliver en handicappet klasse, med min handicap på 120.
b. ØKF skriver klassedefinitionen til UHB (behandles på næste KU møde).
c. Junior DM i 2 klasser
i. US har fremsendt diskussionsoplæg. Dette behandles til efteråret (ingen
ændring i 2015).
8. UHB 713 pkt.8 (ABM)
a. ABM har fortsat opgaven
9. Rekord ansøgning (KVP)
a. Diplomer uddeles under et diplom arrangement under DM.
b. Vejledning til UHB er under kommentering og renskrivning. KVP vurderer, om det
er nødvendigt med en høringsfase – eller vejledningen kan komme direkte ind i
UHB.
10. Sportsvidne kursus. (ML)
a. Det er svært at finde eksempler på kurser af denne type, som vi kan læne os op
af. ML undersøger om uddannelsesudvalget kan være behjælpelig med at få kurset på benene. Det skal understreges, at der IKKE skal være tale om en udvidelse
af eksisterende uddannelser.
11. Matchfixing. (ML)
a. ML har skrevet oplæg til UHB
b. Oplægget blev godkendt, med en mindre tilføjelse om at hold og team flyvning er
tilladt i konkurrence. (F.eks. stiller Danmark et nationalhold til VM – hvor alle deltagere forventes at hjælpe med at få de bedste resultater hjem til Danmark – og
ikke kun fokusere på egne resultater)
c. Da der er tale om sanktioner, der kan idømmes af både DIF og HB, sendes UHB
siden til endelig godkendelse ved HB.
12. JWGC 2015 (US)
a. Udskudt
13. Pilotmøde under DM
a. ABM skriver agenda
b. Behandles på KU mødes inden pilotmøde
14. Næste møde.
a. Fysisk under DM
For referat

Øjvind K. Frank

