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

KU møde
Web: Tirsdag d. 14/10-2014 – 20:00-21:30
Deltagere:
Ulrik Sørensen (US)
Poul Kudal Guldbæk (PKG)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Øjvind K. Frank (ØKF) [Ref.]
Afbud:
Arne Boye-Møller (ABM)
Mads Leth (ML)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Johnny R. Jensen (JRN)
1) KU
a. Morten Bennick (repræsentant fra de sjællandske klubber) udtræder af KU. De
sjællandske klubber har endnu ikke valgt en afløser for Morten. KU takker Morten
for hans arbejde i KU gennem de år han har siddet i udvalget.
b. KU afholder fra nu WEB møder hver anden tirsdag kl. 20:00. Oversigt over de
punkter der bliver behandlet på de enkelte møder er/bliver udarbejdet.
c. Punkter bliver klassificeret i følgende kategorier:
i. Orientering
ii. Diskussion
iii. Beslutning
2) DM/SAC datoer (Beslutning)
a. DM 14-24(25)/5-2015
b. SAC 13-23/7-2015
3) Klasser ved DM/SAC (Diskussion)
a. DM: Klub, Std. 18 m & 20m 2-sædet.
b. SAC: DM 15m, DM åben klasse, Junior DM, SAC klasser.
c. Klassefordeling besluttes d. 28/10
4) Program og budget for 2015 (Beslutning).
a. KU-Aktiviteterne i 2015 bliver som 2014, med følgende ændringer/tilføjelser:
b. Ændringer:
i. Junior VM (9th FAI Junior World Gliding Championships 1-12/12-15) og
ikke Nordisk juior)
ii. EM (klub, std, 15m, 18m, åben & 20m 2-sædet) og ikke VM.
c. Nye aktiviteter:
i. Kvinde VM i Danmark. (Meget stor aktivitet)
ii. Træningskonkurrencen genopstår.
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iii. Sportsvidne kursus.
d. Budgettet oplæg til HB bliver udarbejdet ud fra aktiviteterne. (ØKF)
5) WWGC 2015 (Orientering)
a. Malou (Marie-Louise Portefee Hansen) indtræder i styregruppen for WWGC 2015
som afløser for Agnete Olesen. Det var oprindeligt aftalt at Agnete udtrådte af
styregruppen på nuværende tidspunkt, således at hun kunne koncentrere sig om
sin egen deltagelse til VM. KU takker Agnete for hendes indsats – men håbe at
hun fortsat vil give input.
b. Local Procedures er udarbejdet, og rettidig afleveret til IGC.
6) Kvinde nationalhold 2015 (Dissektion)
a. I 2014 har der været flere kvindelige satsningspiloter, der hver i sær har haft deres egen mentorer.
b. Kriterierne for om de deltager til VM i 2015 er følgende (Beslutning):
i. Det skal være en god oplevelse for dem at deltage.
ii. De skal opleve succes ved at deltage (have realistiske mål)
iii. Være på et flyvermæssigt niveau, så de og de øvrige deltager er trygge
ved at flyve sammen med dem (også i gagler).
iv. Følge den plan der bliver lagt frem mod deltagelsen.
v. KU ser gerne at vi stiller med et godt og stort hold.
c. Holdet forventes at kunne udtages på KU møde d. 28/10. (forudsætter at KU har
indstilling/vurderingsgrundlag på alle satsningspiloter)
7) Juniornationalhold 2014 (Beslutning)
i. 1. Frederik Nøddelund – Vejle
ii. 2. Simon Vejlin – Svævethy
iii. 3. Martin Steen Andersen – ØSF
iv. 4. Hans Chr. Bertelsen – Århus
v. 5. Christian Eriksen – Silkeborg
vi. 6. Dennis Høj – Holstebro
8) Flyvesikkerhed ved konkurrencer (Diskussion)
a. Flyvesikkerheden ved de danske konkurrencer blev diskuteret. Specielt juniornationalholdets opgave som rollemodeller blev vendt.
b. Trænerne har den udførende rolle, men KU vil i løbet af de næste møder diskutere
hvad der kan gøres for at forøge flyvesikkerheden.
9) AAT opgaver og SeeYou (Diskussion)
a. I forbindelse pointberegning af AAT opgaver hvor der er udelandinger, giver de
danske regler problemer udelandinger problemer med beregningen i SeeYou.
b. Der skal nedsættes en ekspert grupper der kan komme med en indstilling til
hvorledes reglerne eller beregningen kan ændres således at det kommer til at
fungere gnidningsfrit i praksis.
10) Næste møde
a. Tirsdag d. 28/10 kl. 20:00.
For referat

Øjvind K. Frank

