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

Referat KU møde
WEB 11/2-2014 – 20:00-22:30
Til stede:

Arne Jørgen Boye‐Møller (ABM)
Felipe Cvitanich (FC)
Poul Guldbæk (PG)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Mads Leth (ML)
Johnny R. Jensen (JRJ)
Klaus Vang Petersen (KVP)
Ikke til stede:

Morten Bennick (MHB)
Ulrik Sørensen (US)
1) UHB rettelser:
a. UHB 711 udgår. KU er beskrevet i UHB 232.
b. UHB 713, 4.1 Sproglig rettelse fra seniornationalholdet til multiclassnationalholdet
c. UHB 720, 5.1 Sproglig præcisering af reglen om 500 m reduktion i ben distancen ved anven‐
delse af beercan.
d. UHB 737, fjernelse af startcirkel da den ikke længere anvendes.
e. UHB 738 Diskussion om hvorvidt der kan bruges en landingsattest til dokumentation af den
sidste del af flyvningen ved loggerudfald. I praksis betyder reglen, at turbo fly udelander på
punktet for loggerudfald, da de ikke kan dokumentere ikke at have anvendt motor. Fly uden
motor kan derimod fortsætte, og få flere km, så længe de kan dokumentere at de ikke har
været i forbudt luftrum. Der ændres ikke i UHB 738. Det er meget sjældent forekommende i
dag med mere stabile loggere – og næsten alle flyver med backup logger. Turbofly har i an‐
dre sammenhænge mindre fordele –f.eks. behøver de ikke nødvendigvis lande ved omstart,
så det vurderes at de meget små forskelle udligner hinanden.
f. UHB 751, loggerliste opdateres til korrekt link: Nyt link: http://www.fai.org/gnss‐recording‐
devices/igc‐approved‐flight‐recorders.
g. ABM sender de rettede sider til unionskontoret – samt sikre at vedtagelserne fra tidligere KU
møder kommer på dsvu.dk.
2) Oplæg omkring mål mv. for KU
a. Oplæg blev fremsendt under mødet og kort diskuteret.
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3) DM Vendepunkter (ABM)
a. 11 Pårup udgår som vendepunkt og
b. Pårup Motorvejsafkørsel N56°07.78' E009°21.13' oprettes som nyt punkt.
c. Lindtorp flyveplads, N56°23.80' E008°26.57' oprettes som DM vendepunkt.
d. Bolhede, N55°37.90' E008°45.28' oprettes som DM vendepunkt.
e. Vendepunkter gives engelske typebetegnelse, således at de er klar til WWGC 2015.
f. ABM sender opdatering af UHB 750 til unionskontoret – og sikre elektroniske versioner.
4) Rekord ansøgninger. (KVP)
a. Ved sætning af Danske rekorder skal alle om bord have dansk sportslicens. Dette har været
praksis de sidste mange år – men står ikke tydeligt i UHB. UHB skal opdateres på dette punkt
– ligesom indrapporteringsproceduren skal beskrives. Deadline 30.03.14.
5) Sportsvidne kursus (ML)
a. ML Udarbejder en plan.
6) Årsberetning (FC)
a. FC har udarbejdet beretningen, input fra KU er medtaget.
7) Danske deltagelse til VM i 13,5 m klassen (ØKF).
a. I Danmark er der pt. ingen sportslig værdi i 13,5 m klassen. Derfor afholdes der ikke DM i
klassen, og vi stiller ikke med Danske deltagere til VM. Udvikler klassen sig i Danmark tages
dette op igen.
8) IGC møde (ØKF)
a. Punkter til behandling på mødet har været offentliggjort på dsvu.dk’s diktions forum. Der har
ikke været indlæg – men enkelte har givet deres mening til kende direkte til ØKF.
b. KU behandlede følgende:
i. Grandprix'en i 18 M klasse. For
ii. JWGC 2017 Prioritering: Litauen, Slovakiet, Frankrig.
iii. WWGC 2017 Prioritering: Tjekkiet, Australien
iv. EGC 2017 open, 18m 15m, Meget åben hvor der er argumenter for og imod begge
placeringer men hvis der ikke kommer nyt inden/under IGC mødet er prioritering:
England, Polen.
v. Rapportering af startlinje. Imod (Betyder bevarelse af den nuværende regel)
vi. Vendepunkts zone. For (Betyder at der kommer en kombination af FAI sektor og
beercan)
9) VM 2014 (ØKF)
a. ØKF sikre tilmeldingen til konkurrencen.
b. Findland: Bjarne Sørensen, Herning Svæveflyveklub er udpeget som team captain for VM hol‐
det i Findland.
c. Nicolai Larsen har meldt af til VM i Polen – Åbenklasse. Dermed er Jan Andersen eneste dan‐
ske deltager i åbenklassen, da ingen andre på nationalholdet ønsker at deltage i denne
klasse.
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10) Nationalholds aktiviteter (JRJ)
a. Grundtanken bag nationalholdsaktiviteterne skal være, at det er givende for deltagerne at
være med. Vi vil derfor ikke bruge midler som: ”Minimumsdeltagelse i nationalholdssamlin‐
ger for at være støtteberettiget” – som tidligere er blevet brugt som virkemiddel til at få nati‐
onalholdet til at deltage i trækningerne.
b. Det er dog vigtigt at de hold der skal repræsentere Danmark ved VM samles inden VM. JRJ
koordinere dette og KU forventer af danske piloter til VM deltager.
c. 1. samling bliver inden sæsonen start.
11) OLC & Termik ligaen
a. OLC er verdens mest udbredte konkurrence, og i dag en del af IGC. Termikligane er velfunge‐
rende i Danmark, men er teknologisk bagud i øjeblikket. Funktioner som automatisk skoring
ved upload at IGC filer samt muligheden for at se flyvningerne ved hjælp af IGC filer savnet.
ABM arbejder på en nyt program ”Laninar” til afløsning af den nuværende version af ”Soar
Task”.

For referat

Øjvind K. Frank

