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

KU møde
WEB 24/04-2012 – 20:00-24:10
Til stede:
Felipe Cvitanich (FC) (delvis)
Arne Boye-Møller (ABM)
Kaj H. Pedersen (KHP)
Ulrik Sørensen (US)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Klaus Vang (KV)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
Afbud:
Morten Bennick (MB)
1) KU konstitueres
a. Samtlige KU medlemmer er genvalgt i deres distrikter, ligesom Felipe er valgt
som HB’s repræsentant i KU
b. Der er fortsat en ubesat plads i KU fra det nordjyske distrikt. Distriktet opfordres
til at finde en repræsentant (ØKF).
c. ØKF blev genvalgt som formand for KU.
2) A&O beslutninger
a. Amatør og Ordensudvalgets afgørelser og anbefalinger er modtaget d. 18/4
b. Indholdet er OK for KU, og afgørelserne ankes ikke til DIF.
c. Grundlæggende er KU enig omkring de ændringer, der skal indskrives i UHB 731,
og dette indarbejdes hurtigst muligt.
d. KU er ikke enig i, at aftalen, som KU har indgået med ATC Århus, er ”livsfarlig” for
konkurrencen. Konkurrencer, der afvikles fra Arnborg, skal i mange tilfælde benytte luftrum i Billund, Karup eller Århus. KU har tillid til, at de enkelte ATC’er
holder de indgåede aftaler, og ikke pludseligt nægter enkelte deltageres flyvning i
aftalte områder.
e. KU er dog vidende om, at ATC i en katastrofe situation kan blive tvunget til at
inddrage luftrum. Dette har vi endnu ikke været udsat for.
3) UHB rettelser 730-739 – 731.
a. UHB 730. Ændres til, at ”Det skal tilstræbes, at DM placeres udenfor de tidsrum,
hvor der flyves VM eller EM i de pågældende klasser”.
b. 731 skal yderligere revideres efter OA’s afgørelse, men udsendes nu med de revisioner, der allerede er vedtaget i KU.
c. UHB 737. Ankomstlinje bevares (rettelse i forhold til KU beslutning 31/10-11). Fysisk markering af ankomstlinje fjernes.
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d. UHB 711 skal rettes, så der ikke er beskrevet ting, der i forvejen fremgår af UHB
232.
e. ABM sender, efter de sidste rettelser, de reviderede UHB sider til LAP til offentliggørelse.
4) Luftrum
a. Aftale med Karup
i. ØKF har haft møde med Karup ATC. Der oprettes yderligere 5 områder
mod vest, samt et tillægsområde mod nord. De nye områder skal muliggøre, at vi får tildelt en del af det vestlige TMA på de dage, hvor hele område
vest ikke kan åbnes.
ii. Så snart Karup har godkendt det fremsendte, offentliggøres områderne.
b. Decimalkoordinater
i. Decimalkoordinater giver problemer i visse programmer – f.eks. WinPilot.
ii. Der er 2 sæt ved John Leibacher.
iii. Afrundet er de, der anvendes til DM. FC sikrer, at det er de rigtige filer,
konkurrenceledelsen har.
iv. Problemstillingen er videregivet til luftrumsudvalg. (FC)
5) DM
a. Pladsorganisation
i. Der har været møde i gruppen for optimering af startafviklingen (repræsentativt udsnit JRJ, ØKF og UE deltog). Formålet er at udnytte forlængelsen af banen til at få en mere effektiv og sikker startafvikling. Gruppen består af Ulrik Eilert (UE), DM Chef; Johnny R. Jensen (JRJ), Flysik; Ole Petersen (OP), Slæbe Boss; HC (HC), Center assistent; Niels Holck (NH), Trafikleder ved DM og ØKF.
ii. Startområdet i vest flyttes lidt mod syd.
iii. Startområdet i øst flyttes hen foran hangaren, og der bliver et landingsområde på >50 m mod nord. Startende uden for konkurrencen opstiller på
det normale startsted.
iv. Opstilling bliver en skrå linje
v. Slæbetov er ”faste” i slæbefly (deltagere skal dog fortsat medbringe slæbetov, hvis det vælges at gå tilbage til den ”gamle” ordning)
vi. Om-startende svævefly lander sammen med slæbefly (sidste år var der efter sigende 1 omstartende svævefly)
vii. De, der trækker sig (f.eks. pga. tekniske problemer), placerer sig enten efter egen klasse eller bag feltet.
viii. Gruppen samler løbende erfaringer under DM, og justerer om nødvendigt
plads organisationen.
b. Jury
i. OA medlemmer ønsker ikke at være medlemmer af juryen. Flere nye emner blev diskuteret. ØKF finder jury medlemmer, der inden offentliggørelse
accepteres af hele KU.
6) SAC
a. Invitationer er udsendt til såvel SAC som til de nordiske lande.

- 3-

7) IGC mødet
a. Uvalde start procedure blev taget op af ØKF. Der var en god debat – og opbakning til vore synspunkter.
b. Forskellige forslag til ændring af reglerne for klubklasse blev diskuteret på mødet.
Bl.a. et fransk forslag, der ville tillade vandballast op til referencevægten. Dette
forslag blev dog ikke vedtaget.
c. ØKF snakkede med den australske repræsentant omkring fly til Junior VM. Australien vil gerne bytte fly, således at australske har fly til junior VM i Polen eller andre konkurrencer i Europa. US får kontakten og forsøger at koordinere.
d. Fri distance rekorder skal i fremtiden være 10% længere end den udskrevne distance for, at den kan bruges til rekord.
e. Det bliver ikke længere nødvendigt at have navn skrevet i loggere ved diplomer.
Kravene består dog for verdensrekorder.
f. Vores bud på Kvinde VM vandt afstemningen. KU vil bruge sommeren til at få de
gode ideer frem – så vi kan få verdens bedste verdensmesterskab.
8) Nationalhold
a. VM holdene 2012 er:
i. USA: 18 m: Peter Eriksen, Arne Boye-Møller. 15m: Thomas Vestergaard,
Åben: Poul Kim Larsen. I 15 m har det været svært for Jan Schmeltz Pedersen at finde et fly (efter KU mødet er dette lykkedes – og han flyver
med i 15 m).
ii. Argentina: Std,: Morten Bach. Klub: Felipe Cvitanich, Agnete Olesen.
b. Nationalholde træning. KU søger fortsat efter en nationalholds træner til at varetage opgaven. (Internerede må meget gerne henvende sig) I de 5 dage før DM
holder KHP og ØKF for-DM, hvor nationalholdet inviteres til træning, evt. om vinteren.
9) Fly på Arnborg (US)
a. DSvU’s flyflåde på Arnborg blev diskuteret. Der er flere interessenter, Uddannelse
– og alm. Udlejning. Specielt junior nationalholdet har brug for at kunne bruge
unionsfly til deltagelse i konkurrencer eller træning.
b. US skriver et samlet oplæg med alle de behov, KU ser.
10) Talentkursus 2012
a. Der er pt. 23 registreret talenter
b. Talentkursus forventes afholdt i uge 32 eller 34 fra mandag til fredag.
11) Sponsor billet til Argentina. (FC deltog ikke i denne del af mødet)
a. Felipe Cvitanich er den eneste fra klub- og std. klasse DM, der deltager i VM i Argentina. Sponsor flybilletten til VM i Argentina gives til Felipe.
12) DIF Indberetning, Alt er sendt til Rolf G.
13) Næste møde. Under DM.
For referat
Øjvind K. Frank

