KU Referat
WEB møde pr. Øjvind telefon 20-10-2015 kl. 20:00
(Der henstilles til at vi i fremtiden bruger Skype)
Deltagere:
Øjvind K. Frank (ØKF)
Arne Boye-Møller (ABM)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Johnny R. Jensen (JRJ)
Mads Leth (ML)
Afbud:
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Thomas Grove indkaldes til anden del af mødet (ØKF)

1.
2.

3.
4.

Valg af referent :Mads Leth
Opfølgning på tidligere
a. 713 Nationalholds udtagelse (ABM) - ABM følger op med Lars Agesen-Pagh
b. 725 Rekordoversigt (KVP) – revideret
c. Ny Vejledning for rekorder (KVP) - KVP følger op.
d. Indkøb jordstation til nationalhold (JRJ). Udsat - udstyr var til rådighed.
i. Søger støtte til tekniske spørgsmål.
ii. ML hjælper med klubmedlem der har ekspertisen.
Juniornationalholds træner (formel ansættelse - i praksis er Thomas startet på arbejdet jf. mail).
a. Thomas Grove er valgt som ny juniornationalholdstræner.
Program og budget for 2016
a. Gennemgang jf. fremsendte oversigt inkl. mål.
b. Det må vi gøre bedre til næste år. Vi skal have startet på processen noget før.

Vi indlægger til HB bevilling:
- 4 x 50.000 kr. = 200.000 kr. til Australien januar 2016 - VM 15, 18 og open
- 5 x 17.500 kr. = 100.000 kr. til Litauen juli 2015 - VM 20, club og standard
- 3 x 15.000 kr. = 45.000 kr. til for VM for kvinder i Tjekkiet
- 1 x 55.000 kr. til nationalholdstræning (der satses på mere træning i udlandet på bekostning er aktiviteter på Arnborg
- HB informeres)
Nogle punkter blev diskuteret:
- nuværende mål: "Vi fylder pladserne op - så mange som muligt"
- hvad er vores "Sportslige ambitioner?"
- to mand i top ti til hhv EM og VM
- top 3 i hold konkurrencen til EM
- top 5 i hold konkurrencen til VM
- der skal være plads til de nye på nationalholdet
- mest mulig udvikling for pengene
PAUSE - vi fortsætter torsdag den 29-10-2015 kl. 20:00 pr. SKYPE
For referat
Mads Leth (ML)

Del 2

WEB Møde 2015-10-27 kl. 20:00
Deltagere:
Øjvind K. Frank (ØKF)
Arne Boye-Møller (ABM)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Johnny R. Jensen (JRJ)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Thomas Grove (TG)
Afbud:
Mads Leth (ML)

5.

6.

7.

Junior nationalhold - udtagelse jf. mail 19. august 2015 21:59
a. Hans Chr. Bertelsen
b. Christian Eriksen
c. Martin Steen Andersen
d. Frederik Nøddelund
e. Dennis Høj
f. Emil Dalboe
Nordiske Mesterskaber: HB ønsker dansk deltagelse ved NM i Norge
a. KU finder dansk deltagelse problematisk
b. Deltagerantallet fra de øvrige nordiske lande ligger erfaringsmæssigt på nogle få stykker
c. De mulige danske deltagere har desuden ikke erfaring med flyvning i bjergterræn
d. KU foreslår, at der afholdes NM i forbindelse med et dansk mesterskab
Datoer og klasser for danske konkurrencer

a.
b.

DM i Std., Klub, 15m, 18m og 2-Sædet bliver i Kr.Himmelfarts perioden, 2016-05-05 til 2016-05-15

c. SUN Air Cup bliver i slutningen af juni fra mandag 2016-06-27 til torsdag 2016-07-07
IGC-forslag til ændring af SC - kun 2 deltagere pr. land pr. klasse (ØKF)
a. Forslaget går ud på at ændre: With the exception of the 20 metre Multi-seat Class, the current
Champions of the FAI multiclass WGCs, the Current Champions of the FAI Women WGC and the
current Champions of the FAI Junior WGC may compete as additional members of their team in their
relevant classes, even in excess of the 50 per class limit.
9. Opgaver udført "udenfor" KU
a. Ny SAC chef til afløsning for MH fra 2017. Vi søger derfor en afløser der kan deltage i oplæring i
2016. KU modtager gerne forslag / henvendelser.
i. ØKF/JRJ bringer behovet på dagsorden til formandsmødet
ii. Efter formandsmødet sørger ØKF for at efterlyse kandidater på hjemmesiden
iii. Punkt til næste KU møde
b. Ny Diplom godkender (til afløsning for Felipe)
i. TLP og TG følger op med mulige kandidater
c. DM chef 2016 (evt. kun 1. dag)
i. Ulrik Eilert kan med undtagelse af én enkelt dag (Kr.Himmelfartsdag) være DM chef for hele
perioden. KU arbejder med at finde en afløser til den pågældende dag.
d. KU medlemmer
i. KV har opfordret Sjællandsdistriktet til at finde nye kandidater men han blev valgt alligevel.
Vi mangler dog stadig ét medlem fra Sjællandsdistriktet for at opfylde deltagelsen jvf
kommissoriet.
10. Evaluering af WWGC (input til styregruppen)
a. KU drøftede oplevelser af forløbet op til og under WWGC. Der er punkter som kunne have været
gjort anderledes eller bedre men det var alt overvejende en meget positiv oplevelse for dem KU har
været i kontakt med.
b. Det er desuden KUs opfattelse, at WWGC blev gennemført og indfriede de mål der var sat for
konkurrencen
11. Næste møde – Torsdag d. 19 november kl. 20:00, Skype (nedenfor er samlet liste med punkter)
a. Udtagelse til VM 2016
b. Kvindenationalholdsudtagelse
c. KU har modtaget henvendelse fra hjemmeværnet om opstilling af telt under DM
d. KU har modtaget tilbud om hjælp til PR aktiviteten under DM
e. Evaluering af EGC
f. Evaluering af WWGC deltagelse
g. Evaluering af SUN Air Cup
h. Evaluering af DM
i. E-Sport
For referat
Arne Boye-Møller (ABM
8.

