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

KU møde
WEB: tirsdag d. 28/10-2014 – 20:00-22:00
Deltagere:
Arne Boye-Møller (ABM)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Mads Leth (ML)
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Klassevalg DM
a. Placeringer af 15m klassen blev diskuteret grundigt. Den foreslåede placering under SAC
har negative konsekvenser for nationalholdet – da det i praksis ikke er muligt både at deltage i EM 15m, og i DM 15m da det kræver 6 ugers samlet ferie.
b. ABM har foretaget en rundspørge mellem nationalholdspiloterne, der viser at et DM om foråret, hvor alle klaser flyver samtidig er det der er mest stemning for.
c. Rene 15 m fly har kun mulighed for at deltage i 1 national konkurrence, hvis 15 m placeres
under SAC.
d. Bl.a. med denne baggrund blev det besluttet at også 15m klassen flyves i DM perioden.
AAT opgaver og SeeYou
a. Anders Møller Andersen (ANA), Kim Jakobsen (KJ) og Jan Hald (JH) vil se på reglerne jf.
sidste KU referat.
Kvinde nationalhold 2015
a. I 2014 har en gruppe kvinder trænet målrettet frem mod at komme på et niveau, hvor de
kan deltage i WWGC 2015.
b. 5 er på et niveau, hvor det er realistisk at de kan deltage i VM og få en god oplevelse ved
at deltage. Dvs. at de kan få realistiske mål for placering, samt har et flyvermæssigt niveau, hvor de kan flyve i et VM felt på en sikkerhedsmæssigt betryggende måde.
c. Kvinde nationalholdet 2015 er som følger.
i. Agnete Olesen (SG-70)
ii. Anette Lena Christiansen (Sønderjysk)
iii. Anna Doerwald (Sønderjysk)
iv. Christin Nielsen (Herning)
v. Luise Bruen (Kalumborg)
d. Nationalholdet træner frem mod VM 2015. Der tages senere stilling til hvem der skal deltage i VM ud fra det niveau de kommer på.
Brugermøde Arnborg
a. KU er inviteret til brugermøde på Arnborg. KVP og ML deltager. Banen kan gøres bredere i
øst enden, hvilket ønskes behandlet, ligesom briefinglokalet tages op.

For referat
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