DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
Konkurrenceudvalg/KU

KU Møde
Sted og dato: SKYPE, 19. januar 2017 kl. 20:00 – 22:30
Deltagere:
Thomas Grove (TG). Junior- og kvindenationalholdstræner
Thomas Leander Poulsgaard (TLP). Talenttræner
Klaus Vang (KV). Sjællands rep. 1 og Formand
Jens Chr. Pedersen (JCP). Nordjysk rep.
Mads Leth (ML). HB rep.
Johnny R. Jensen (JRJ). Nationalholdstræner.
Fraværende:
Frederik Nøddelund (FN). Sydjysk/Fyn rep. og Talenttræner
Meldt fra:
Anders Husted Madsen (AHM). Midtjysk rep.
Arne Boye Møller (ABM). Til VM i Australien
Referat jf Dagsorden:

1) Valg af referent
JCP (suppleres af KV, da der var kommunikationsproblemer under en del af mødet)
2) Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger

3) Nationalholdene – Trænere
For multinationalholdet skal der findes en ny træner, som annonceret af JRJ på sidste
møde. JRJ har mulighed for at tage sig af lidt ”koordinering/vigtigste ting” arbejde her i
foråret. JRJ stopper af arbejdsmæssige grunde. Behandles på næste møde hvor
deltagere fra HB er med og hvor bl. KU-delen af ”Strategi- og handlingsplanarbejdet”
vendes.
HB perspektivplans arbejde er med til at danne grundlag for det videre KU-arbejdet.
EM-holdene for 2017(som det ser ud lige nu)
• Tjekkiet:
Klub: Rasmus Ørskov & Nikolai Larsen
Std.: Mogens Hoelgaard & Frederik Nøddelund
20m: Tom Jørgensen (Mangler endelig afklaring)
•

England:
Åben: Jan Andersen & Henrik Breidahl (Mangler begge endelig afklaring)
18m: Arne B. Møller & Morten Bennick
15m: Johnny R Jensen & Svend Andersen (Mangler begge endelig afklaring)
Svend er afhængig af Johnny's eller Henrik's valg.
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Multinationalholdet har besluttet at fokusere på følgende områder i 2017:
•
•
•
•

Styrkelse af Team Spirit
Mentaltræning (Sportspsykolog), hvor de første resultater af 2016 indsatsen er
positive.
Eksperimenterende træningsflyvning (udpege forskellige roller til piloterne: Defensiv
eller aggressiv stil mv.)
Deltagelse i udenlandske konkurrencer.

Datoer:
• 21.-23. april: 1. samling (Arnborg)
Fredag aften:
Oplæg fra Rasmus og Jan A på udviklingsfokus for NH
Lørdag + søndag:
Flyvning sammen med træningskonkurrencen m fokus på
eksperimenterende træningsflyvning.
•

12.-14. maj: 2. samling (Arnborg)
Fredag aften:
Udviklingsfokus for NH
Lørdag+søndag:
Flyvning sammen med træningskonkurrencen med fokus på
eksperimenterende træningsflyvning.

•

xx. sep,: 3. samling.
Lørdag:
Evaluering af 2017 og plan for 2018.

Juniorhold forventes at tage på træningslejr i Litauen 13-17 April, Norge + Sverige
inviteret. Sverige har svaret, at de mener det er en god ide. TG arbejder videre på
samarbejdet.

Kvinder vil gerne deltage i VM i Tjekkiet 17 maj – 4 juni. TG sørger for koordineret
tilmelding. Jørgen og Birgitte er foreslået som Team Captains. Thomas G. aftaler
koordineringsmøde med Jørgen og Birgitte for at afstemme KUs- og deltagerforventninger.
Idrætspsykologitræner er kontaktet. Det forventer at seminar afholdes i januar for
Juniorer + i det omfang der er plads også til seniorer m.v. ligesom sidst år.
Der er udarbejdet klubmeddelelse angående talentarbejde (klubtrænere og
talenttilmeldinger). Registrering bliver elektronisk via hjemmeside. TLP
Ulrik Eilert overtog arbejdet med IGC-ranking for 2016 og det lykkedes at få
opdateret listen, inden VM i Benalla. Systemet er nu sat op så det fremover går
automatisk, når der uploades resultater på Soaring Spot. Vi takker Ulrik (JCP)
Arbejdet med udarbejdelse af Intern Liste over mulige Team Captains
fortsættes(KV)

4) Budget – KV
Budget for 2017 skal godkendes på repræsentantmøde og forventes at det
fremlægges, som det foreligger nu.
5) KU Strategi & Handlingsplan – Alle
Peter Eriksen fremlagde udkast til ny DSvU strategi og handlingsplan på
formandsmøde. Det skal stemmes af med DIF og Hovedbestyrelse og
handlingsplaner skal udarbejdes. KV afklarer hvordan Konkurrence området skal
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håndteres i den sammenhæng. KU foreslår et strategimøde med HB, hvor
handlingsplaner mv. også relaterer til de forventninger, som DIF har til sporten i
DSvU.
Peter fra HB inviteres med til KU møde (KV)

6) Aktiviteter – KV/alle
Inden mødet havde KV udarbejdet oversigt over aktiviteter og actions på
grundlag af møder i 2016 og 2017. Disse blev gennemgået og for de flestes
vedkommende lukket. De er taget med her, da der ikke er referater fra 2016 og
at det derfor ikke fremgår, at aktiviteterne er lukket.
For ikke at skulle adressere emnerne 2 gange under det enkelte møde vil vi
forsøge at indarbejde opgavelisten i referatet fremadrettet og løbende fjerne
aktiviteter fra listen efterhånden som de afsluttes. (JCP) P.S: Dette er dog ikke
lykkedes helt, men det er forsøgt at forbedre strukturen i aktivitets listen med
løbende nummerering og opdeling på år, vedlagt.
I øvrigt:
•
•
•
•
•

DM ledelse på plads – Ulrik Eilert er chef
DM regler tilpasses internationale regler for klubklasse mht. vægte etc. (KV følger op)
Der sendes invitation til DM ud ASAP. Kim kontaktes for åbning af tilmelding på
hjemmesiden, det aftales slæb med SCAS, der organiserer Jury, presse etc.(KV) KU
bakker om om at der forsøges på pressedækning ligesom i 2016.
SAC koordinering er starter op. Mogens har kvitteret med en posetiv tilbagemelding og
er SAG chef. (KV).
UHB opdateringer med hvem der gør hvad sendes til den enkelte bidragsyder. KV
følger op og sender håndbog afsnit til de involverede.

7) Eventuelt / Andet – Alle
•
•

Vi skal forbedre KU område på DSvU hjemmeside – lægge årshjul m.v. herover, fx WIKI
format.
Multi-NH skal udpege en repræsentant til KU. Arne B. Møller ønsker, at NH finder en ny
person, da han efter mange års tjeneste, trænger til en pause.

8) Møder.
KU-fysisk møde:
KU-fysisk møde:
KU-fysisk møde:
Pilotmøde:
KU-fysisk møde:
Pilotmøde:

8-2-2017, Torvehallerne Vejle, Kl 18-22
6-4-2017, Torvehallerne Vejle, kl. 18-22
Under DM
Under DM
Under SAC
Under SAC

