Referat fra WWGC 2015 Styregruppemøde
Afholdt i Østbirk d. 19 november 2013 kl 19:00 til 22:00
Deltagere: Øjvind K. Frank (KU/formand), Ole Gellert Andersen (HB), Klaus Vang (AB), Agnete
Olesen (KU) og Peter Eriksen (koordinator)
Åbning af mødet
Øjvind K. Frank (ØKF) åbnede mødet og gav en kort redegørelse for status og hver enkelt
deltagers baggrund, og gav derefter ordet til Peter Eriksen (PE)
PE forklarede at den udsendte dagsorden var udvidet, og henviste til den udsendte
Masterplan.
Det overordnede mål er at afholde en sikker og fair konkurrence som er udgiftsneutral for
unionen, og som sikrer en god oplevelse for de deltagende teams uanset vejret.
Datoer
Det blev besluttet at WWGC har sidste flyvedag om fredagen, hvilket betyder:
Officiel træning fra mandag d. 27. juli 2015
Åbningsceremoni: lørdag d. 1. august kl 11:00
Flyvning fra søndag d. 2, august til og med fredag d. 14. august
Præmieoverrækkelse lørdag d. 15 august.
Derudover er der For‐VM fra søndag d 17. til og med lørdag d. 23. august 2014.
Økonomiske rammer
Målet er at arrangementet er udgiftsneutralt. Der er udarbejdet et budget der p.t. viser
indtægter på i alt kr. 586.000 og udgifter på kr. 470,000.
PE er ansvarlig for opfølgning og fortsat vurdering af udgifterne.
Arnborg
Klaus Vang (KV) og PE har udarbejdet en plan for de ting der krævede ændringer på Arnborg.
Væsentlige ting er indretning af et bedre briefing lokale, nyt parkerings område til
transportvogne med vand og WiFi dækning, samt etablering af en bålplads, men vi skal også
sikre at vi kan tilbyde god indkvartering evt. i lejede hytter og god forplejning, som lever op til
de internationale forventninger.
Det blev besluttet at se nærmere på en bålplads i den inderste del af trekanten mod nord.

Vi tager kontakt til hytteejerne med henblik på at formidle udlejning af så mange hytter som
muligt.
Erfaringerne fra VGC vil vise om der camping faciliteterne er tilstrækkelige.
Agnete Olesen (AO) lovede at følge op på placering af bålplads.
Der et overlap på en dag med det instruktør kursus som skal afvikles i august 2014. Det blev
besluttet at bede Michael Kristensen om at finde et alternativt lokale til teoriundervisningen
på kursets første dag. Ole G. Andersen (OGA) vil tale med Michael.
Internet og e‐mail
Websitet er klar til at gå i luften og e‐mail adressen aktiv. Kim Jakobsen har arbejdet med Paul
Crabb og fået første version klar.
Staff og organisation under konkurrencen
Det forventes at der kræves mellem 17 og 20 personer for at afvikle konkurrencen i 2015.
Budgettet er lavet efter dette. Alle unionens hytter reserveres til ledelsen.
For tiden har KV ansvaret for de ting der skal laves på Arnborg, PE ansvaret for andre
aktiviteter. Det blev besluttet at tilknyttet Peter Toft som ansvarlig for kontakt til lokale
partnere inklusiv Herning Kommune. PE udarbejder retningslinjer for Peter Toft’s rolle og
afstemmer med SG.
Tracking
Mogens Hansen arbejder med en løsning som skal afprøves til sommer.
Vi skal have etableret en storskærm i kantineområdet.
Local Procedures
Vi følger stort set de procedurer der normalt anvendes under konkurrence på Arnborg, det
hele skal dog køres i fastere rammer. Det overvejes at hæve ankomsthøjden til 150 m MSL.
Der har under SAC 2013 været forsøg med startopstilling i den nordlige begrænsning.
Mødedeltagerne havde svært ved at se fordelene ved denne opstilling.
Myndigheder og Eksterne Partnere
Der skal tages kontakt til Trafikstyrelsen (TS) med hensyn til validering af certifikater fra piloter
der ikke har et EASA eller ICAO certifikat. OGA tager den første kontakt med hensyn til
certifikater.
TS og NAVIAIR skal også kontaktes med hensyn til luftrum. PE tager kontakt til Bo Feldberg i TS
med hensyn til luftrum.

Ceremonier og Non‐flying
En person til at organisere Åbning, Præmieoverrækkelse og and non‐flying aktiviteter skal
udpeges. Flere muligheder blev nævnt, men ingen afgørelse truffet.
Stewards og Jury
IGC har udpeget Chief Steward (Robert Danewid). Jury præsident bliver sikkert Gisela
Weinreich. Omkostningerne til disses rejser og ophold betales af IGC. Derudover vil der være
en Steward (sikkert Frouwke Kuipers) og muligvis endnu et jury medlem på Arnborg.
Omkostninger til disse skal betales af DSvU.
Vi skal stille kontorplads til rådighed for IGC officials.
For‐VM
For VM afholdes som en simpel konkurrence a la SAC. Der forventes ikke mere end 30
deltagere.
Marketing or evt. sposorering
Sponsorer kan blive en mulighed, men kræver at vi har en fornuftig marketingsplan.
Mulig synergi ved at lave et samarbejde med næste års arrangement undersøges af HB (OGA).
(Sponsorer dækker fra lokale firmaer, landsdækkende firmaer som ønsker et grønt image, til
personer tilknyttet svæveflyver miljøet).
Det overvejes at kontakte et sports‐marketing firma for at promovere arrangementet. AO har
en kontakt og finder ud af hvordan vi kan få hjælp, evt. mod betaling.
Der skal udpeges en ansvarlig for PR. PE kontakter Lotte Bang og spørger om hun er klar til at
påtage sig denne rolle.
Eventuelt
Det blev aftalt at PE skulle inviteres til det tøsetræf der skal afholdes i januar for at briefe og
engagere deltagerne. AO er arrangør og koordinerer med PE.
Vi skal finde måder hvorpå vi kan bruge WWGC til at få flere kvindelige svæveflyvere.
Vi kan sikkert også få flere nordiske deltagere. PE skriver en artikel til Nordic Gliding.

Referat: Peter Eriksen
24/11/2013

