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

KU møde
Arnborg: Mandag d 13/05‐2013 – 10:00‐ 14:00
Deltagere:
Morten Bennick (MB)
Klaus Vang (KV)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Felipe Cvitanich (FC)
Arne Boye-Møller (ABM)
Ulrik Sørensen (US)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Peter Erisen (PE) under punkt 6
Afbud:
Poul Kudal Guldbæk (PKG)
Sydjysk distrikt (NIL)
Nationalholdstræner (NIL)
1) Opfølgning på tidligere beslutninger
a. Sportsvidne kursus – FC har fortsat opgaven. KV hjælper.
b. Træningskonkurrencen – US kan ikke længere afholde den. Ny person til afholdelse efterlyses.
c. For DM kørte fint med mange deltagere. Bertel Knudsen hjalp med Vejret, FC stod
for point beregningen, og ØKF var ”konkurrence chef” Der blev gjort nogle gode
erfaringer med eMail af logfiler. Til næste år er det nødvendigt at der også er en
trafikleder på de 3 hverdage.
d. Bredde udvalgets coache seminar måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. KU blev involveret på et meget sent tidspunkt – men det lykkedes at
få det gjort muligt at vi kunne bidrage.
e. Klubtræner seminar – TLP har fortsat bolden.
f. Rekorder i UHB - KV har fortsat opgaven, og den forventes afsluttet til efteråret.
g. Termikliga og mulig dansk OLC blev vendt.
2) Arbejdsform i KU
a. Aktion liste bliver fremadrettet lavet efter hvert KU møde, og behandlet som det
første punkt på det efterfølgende møde. ØKF samler de opgaver der pt. ligger.
Øvrige KU medlemmer indfører hvis der mangler nogle.
3) Pilotmøde opfølgning
a. ABM oplæste referat (vedlagt som bilag til dette referat). Der var mange synspunkter, men ikke nogen der giver anledning til ændringer. Dog vil KU tage en
klasse struktur debat. Det er et større punkt og vil ske på et tidspunkt hvor KU er
samlet til et længere møde.
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4) SAC –
a.
b.
c.
d.
e.

status
Hjemmeside på vej
Slæbefly OK
ØKF udarbejder invitation snarest.
US/TLP udarbejder invitation til juniorerne snarest.
På et tidspunkt skal der findes en afløser for Mogens Hansen (MH), der stabilt har
kørt konkurrencen i mange år. Vi skal tænke på at finde en person som MH kan
lære op med henblik på at aflaste og videreføre SAC når MH ikke har mulighed for
det.

5) EM/VM status
a. Alle deltagere får nationalholdstrøjer som sidste år. ØKF har udsendt retningslinjer til alle deltagere på senior holdet US til Junior holdet og FC til sidste års modtagere.
b. Holdledere (Team Captain)
i. Kvinde VM: Steen Lund
ii. EM Polen: Ole Arndt
iii. EM Frankrig: Henrik A. Breidah
iv. Junior VM: Nicolai Larsen
6) Kvinde VM
a. ØKF gennemgik de aktiviteter der indtil videre har været omkring Kvinde VM i
2015.
b. KU afholder en heldags Workshop i Østbirk med VM 2015 som eneste emne.
Workshop afholdes inden sommerferie (en lørdag i juni måned – ud fra hvornår
Mogens Hansen (MH) kan deltage). Ud over KU deltager MH og PE. PE udsender
en ”tjekliste” inden Workshop – taget fra det bedste af det der er lavet ved andre
internationale konkurrencer.
7) Evt.
a. Trådløs internettet på Arnborg har ikke fungeret særlig godt under DM. ØKF har
snakket med Michael Kristensen der er ansvarligt for det. En tilfredsstillende løsning – der er økonomisk overskuelig er under etablering.

For referat

Øjvind K. Frank
Bilag: Referat fra pilotmøde under DM

Pilotmøde, lørdag d. 11 maj, 2013, Briefinglokalet
Referat: ABM
Deltagere: DM piloter mm.
Punkter der blev drøftet.
1.
2.
3.
4.

Noget om nyhedsformidling?
Lidt orientering om Kvinde VM og for VM
Lidt om Luftrum
Upload af IGC filer
a. Generel kommentar: nettet på Arnborg understøtter aktuelt ikke disse
forventninger til at upload af IGC filer.
5. Placering af DM blev drøftet
a. KU tilstræber at tage hensyn til ferier, tidspunkt mht vejret og de forskellige
mesterskaber, nationalt som internationalt. KUs medlemmer bakker op om de
beslutninger der tages uagtet, at de enkelte medlemmer ikke nødvendigvis er
enige.
b. Synspunkter der blev fremført uden at der konkluderet:
1. Juniorerne bør flyve sammen med seniorerne som en del af deres uddannelse
2. Hvis 15m DM flyttes til SAC perioden er der piloter der ikke vil stille op
3. Et forslag var, at se på muligheden for at flyve DM for visse klasser i Påsken
når denne falder sent?
4. Fedt at vi er så mange fly / piloter samlet
5. Hvor er vores standardklassefly?
6. Synd at eliten ikke kan samles men spredes når der flyves flere klasser på
samme tid
7. Der blev drøftet eksempler på hvorledes andre lande konsoliderer
mesterskaber ved at kun flyve hvert andet år i en given klasse eller klasser
slås sammen med handicap
8. Større arrangementer bør placeres i sommerferie perioden
9. Problematisk med sammenlægning af klasser med handicap som udlignende
faktor
10. DSvU/KU tilstræber at følge de internationale regler omkring klasser
11. Vi skal passe på med at udvande klasserne med diverse tiltag der gør, at vi
ikke møder op til EM og VM med det rigtige materiel og forberedelse

