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

KU møde
WEB: Mandag d 1/07‐2013 – 21:20
Deltagere:
Klaus Vang (KV)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Felipe Cvitanich (FC)
Poul Kudal Guldbæk (PKG)
Mads Leth (ML)
Afbud:
Morten Bennick (MB)
Arne Boye-Møller (ABM)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Ulrik Sørensen (US)
Nationalholdstræner (NIL)
1) Actionlog blev gennemgået.
2) Der har været afholdt 1 dags workshop omkring Kvinde VM 2015. Denne har givet et
godt fundament for projektet.
3) IGC stiller en række krav til konkurrencen, som naturligvis skal overholdes. Derudover
opstilles følgende overordnede mål for konkurrencen:
a. Deltagerne skal synes det er et godt og velarrangeret VM, uanset været.
b. Det skal være en sikker og fair konkurrence.
c. Herudover kan andre mål opstilles af styregruppen med input fra DSvU (HB).
4) Koordinator for Kvinde VM.
a. Peter Eriksen (PE) udpeges som koordinator for Kvinde VM 2015.
5) SAC 2014 er en oplagt mulighed for træning for deltagerne i 2014. Men der er flere lande
der allerede har meddelt at de ikke er i stand til at komme på det tidspunkt. Derfor arrangeres en trænings uge i august 2014. Dette kan hvis deltagerantallet er stort nok blive en decideret konkurrence. Alle nationer skal tilbydes at deltage.
6) Medlemmer til styregruppen til WWGC 2015.
a. Ole G Andersen er udpeget af HB.
b. KV er udpeget af Arnborg Bestyrelsen.
c. KU udpeger 2 (behandles pr. mail).
d. Når styregruppen er etableret forventer KU at køre som selvstændigt projekt, og
at KU kun skal involveres hvid der opstår noget uforudset.
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7) SAC
a. Ved en fejl – er der i indbydelsen indikeret at fly over 20m i spændvidde kan deltage i 2-sædet CUP. Det er i modstrid med UHB. Reglerne i UHB overholdes, og
KU beklager fejlen.
b. ØKF finder medlemmer af Juryen.
8) Talent kursus
a. Der er pt. 3 tilmeldte. TLP udsender opfordring til klubberne.
9) Næste KU møde.
a. Afholdes som fysisk møde når sæsonen er overe.

For referat

Øjvind K. Frank

