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

KU møde
WEB 19/06-2012 – 20:00-22.00
Til stede:
Felipe Cvitanich (FC)
Arne Boye-Møller (ABM)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Morten Bennick (MB)
Afbud:
Ulrik Sørensen (US)
Kaj H. Pedersen (KHP)
Klaus Vang (KV)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)

1) Fra HB
a. Forskellige småting vedr. økonomi blev drøftet
2) UHB rettelser (ABM/ØKF)
a. ØKF gennemgik UHB 771 (Konkurrencenumre) under DM med repræsentanter fra
de klubberne, der var til stede. Det medførte 30 sletninger og over 100 små rettelser. Arbejdet er ikke færdigt – men den nye og forbedrede version ligger på
hjemmesiden.
b. Efter den sidste store rettelse af gruppe 700 er der nogle småting, der skal rettes.
Dette gennemføres inden SAC.
c. UHB 725(+) Der mangler beskrivelse af procedure ved rekordanmeldelse og ansøgning. KVP ser på det.
d. UHB 737. Mulighed for at anvende startpunkter ved AAT opgaver udgår.
e. Forbudt luftrum, og specielt straffen for at flyve ind i forbudt luftrum er blevet
diskuteret på pilotmøde under DM. Straffen ændres – således at man regnes som
udelandet på det punkt, hvor man 1. gang flyver ind i et forbudt luftrum. Straffen
er den samme på alle flyvedage.
f. ABM skriver ændringerne ind i UHB, og sender de nye sider til KU. Endelig vedtagelse sker via mail.
3) Forsikring for nationalholdets piloter.
a. DIF har en forsikring, der dækker nationalhold, når de repræsenterer Danmark:

http://idraettensforsikringer.gominisite.dk/Idr%c3%a6tsrejse
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4) VM
a. USA er blevet væsentligt dyrere for deltagerne end oprindeligt kalkuleret. $ kurs
er bl.a. steget. Deltagerne får et bloktilskud – så hele stigningen ligger på de enkelte deltagere.
b. Holdet har fået Lund og Olsen som sponsor for team udgifter til holdkaptajn. Tak
til Jan Schmeltz, der fik aftalen i hus.
c. Der er fortsat store problemer med at få fly ind i Argentina til en rimelig pris. Der
er en tro på, at det lykkes. Det rammer specielt std. klassen, da der ikke er konkurrence dygtige fly til leje i landet.
d. Agnete Olesen har beklageligvis opgivet at deltage.
5) DM
a. Foreløbige erfaringer med den nye pladsorganisation er gode. Der er nogle justeringer, der skal foretages – og start fra østenden blev kun brugt 1 gang.
b. Luftrumsfiler har nogle småfejl. FC retter dem og sender dem til ØKF for tjek, inden de kommer på SAC’s hjemmeside.
c. Det har taget ca. 14 dage at få resultaterne ind i IGC ranking efter, at de er
sendt. Der mangler fortsat 2-sædet – måske er det en generel fejl – for de mangler også fra Pribina CUP.
6) Træningskonkurrencen
a. Er beklageligvis regnet væk.
7) SAC
a. Std. klasse har pt. meget få tilmeldte deltagere. Hvis det lykkes at få yderligere
lidt slæbekapacitet, laves et lille PR fremstød for at få flere med. (Tilmeldingsfristen forlænges for std. klassen).
b. Bertel laver Junior arrangement under SAC for ”ikke deltagende juniorer”. Meddelelse ang. dette forventes publiceret på dsvu.dk i løbet af kort tid)
c. Juryen er næsten klar.

For referat
Øjvind K. Frank

