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

Referat KU møde
WEB 2/4-2014 – 20:00-21:00

Til stede:
Poul Guldbæk (PG)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Morten Bennick (MHB)
Fraværende:
Mads Leth (ML)
Johnny R. Jensen (JRJ)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Ulrik Sørensen (US)
Peter Eriksen (PE)
1) Fra opgaveliste:
a. UHB rettelser (ØKF)
i. Rettelser vedr. konkurrenceregler er sendt til kontoret.
b. Træningskonkurrence (US)
i. US kan ikke køre konkurrencen i 2014.
ii. Konkurrencen gennemføres ikke. Den kan genopstå, hvis der kommer en
person, der vil stå for den.
2) Klubcoach (PG)
a. PG deltog i seminaret. Det var et godt og lærerigt seminar. Fokus var alle former
for svæveflyvning, og et rigtig fint initiativ fra Lotte Engelunds side.
3) DM status (ØKF)
a. Trackere er sponsoreret – og der er indkøbt SIM kort.
b. ØKF har skrevet For-DM invitation, som bliver udsendt af administrationen. JJ og
ØKF står for konkurrencen, og Felipe laver point beregningen.
c. Der er lavet en beskrivelse af de opgaver, de enkelte står for i forbindelse med
nationale konkurrencer. Oversigten ligger ved administrationen.
d. DG-400 er tilmeldt til klubklasse DM. Den er ikke med i IGC handikap liste. I lighed med tidligere løsning på PIK 20E udregnes handikappet ud fra flyet i en ikke
motoriseret udgave (DG 200) med følgende formel: = 1,07 + evt. 0,005 pr. 10
kg, der overstiger referencevægten på 380 kg. (dog må dette max give 1,09)
(Egenvægt på DG 400 er 310 kg, så det forventes at kunne holdes under 1,09).
e. Der er få tilmeldte i 2-sædet DM. Emnet blev vendt uden konklusion.
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4) Klasser til SAC (ØKF)
a. Forslag fra Lars Jensen, Århus.
i. Forslaget går ud på, at der oprettes en begynder klasse som flyver Junior
opgave – og med samme krav til fly. Piloterne i klassen må ikke tidligere
have deltaget i DM (senior)
ii. Forslaget blev i princippet vedtaget.
iii. UHB733-DM Og SAC- Materiel og Klassedefinitioner skal tilrettes.
5) Nordisk Junior (US)
a. Pt. 2 danske deltagere.
6) Nationalholds samling (JJ)
a. Første samling var en succes.
7) VM status (ØKF)
a. Officiel tilmelding er foretaget og tilmeldingsgebyr bebetalt.
b. Jan Schmeltz Pedersen bliver TC i Polen.
8) Kvinde VM
a. Peter Eriksen overtager konkurrenceleder posten fra Mogens Hansen. Mogens er
fortsat en vigtig del af konkurrence-ledelsen.
For referat

Øjvind K. Frank

