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1) Nyt fra/til HB
a. Vi har fået topplaceringer til internationale konkurrencer i år, hvilket er meget
glædeligt. Der skal i administrationen laves en procedure i forbindelse med
presse meddelelser.
b. Vi afventer oplæg til juniorkoncept. KU forventer at se på det i vinterperioden.
c. KU’s budget skal være klar i god tid inden HB’s budgetmøde. Det planlægges KU
møde efter.
2) Diplomer
a. Der er udstedt 6 sølv C sides sidste KU-møde. I alt 16 er udstedt i 2011.
3) Kvinde VM 2015.
a. Vi vil byde på afholdelse af kvinde VM 2015 på Arnborg. Stemningen er positiv i
HB. Arnborg har en passende størrelse til konkurrencen, og der er gode
faciliteter samt infrastruktur. – ØKF sikrer, at budet bliver skrevet og fremlagt.
4) Slæbefly til konkurrencer.
a. Det er svært pt. at få slæbeflyene til konkurrencerne til at gå op. For at lette
koordineringen fremad, overvejes flere ting – bl.a. tidligere tilmelding, højere
efter-tilmeldings gebyr, bedre fordeling af klasser mellem DM og SAC, så der
skal bruges lige mange slæbe-fly.
5) Kalender 2012
a. Forslag til kalender for 2012 ser ud som følger: 17/5-27/5 DM 15m, 18m,
klubklasse + 2-s. 23/7-2/8 SAC, DM junior, Nordisk Junior + DM Std.
Begrundelser for kalenderen er:
i. Der er VM i flap klasser i juli, hvorfor 18m og 15 m ikke kan flyve under
SAC.
ii. Juniorer kan flyve std. klasse fly sammen med std. klasse DM og
sammenligne sig med dem.
iii. SAC ligger i slutningen af sommerferien, hvor der er mange, som har fri.
iv. SAC ligger så sent, at vinterafgrøder normalt er begyndt at blive høstet
(vi håber på en mere tør sommer til næste år).
(REF: efter mødet har Polakkerne planlagt for Junior-VM. Dette konflikter med
SAC perioden. Indtil næste KU møde undersøges konsekvenserne)

6) Nationalhold 2012
a. Junior nationalholdet for 2012 blev diskuteret, og US’s velbegrundede oplæg
blev vedtaget:
1. Mads Linaa Larsen, SG70
2. Kristian Larsen, Vestjysk
3. Frederik Nøddelund,
4. Anders Paulsen, Herning
5. Thomas Grove, Herning
6. Chris Møller, Vestjysk
b. Kvinder:
1. Agnete Olesen
2. Helle Lundgren
7) Unionshåndbog rettelser
a. ABM har sidste vinter foretaget korrektur læsning og rettelser af flere af gruppe
700’s sider. Mogens Hansen (MH) har tilbudt at hjælpe med opdateringen. ABM
sender de korrigerede sider til MH. Når MH har set på siderne, behandles de i
KU.
8) Henvendelser til KU
a. KU har modtaget 3 henvendelser vedr. anvendelse af kontrolleret luftrum under
konkurrencer, og aflysning af konkurrencedage. Emnet skal behandles grundigt
under et fysisk møde.
9) IGC-ranking
a. Alle danske konkurrencer er indrapporteret til listen – SAC er endnu ikke på
listen. (Efter mødet: SAC er nu kommet med på listen; men desværre med fejl)
b. ØKF følger løbende op.
c. Det er ikke tilfredsstillende, at det tager så lang tid at få listen opdateret, og
emnet tages op på næste IGC bureau møde i oktober.
10) Næste møde.
a. ØKF indkalder som vanligt via Doodle. Mødet bliver et fysisk møde en
hverdagsaften i slutningen af oktober i Østbirk.
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