KU møde
WEB 19/1-2012 – 20:00-22:00
Til stede:
Felipe Cvitanich (FC)
Klaus Vang (KV)
Kaj H. Pedersen (KHP)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Afbud:
Arne Boye-Møller (ABM)
Ulrik Sørensen (US)
Morten Bennick (MB)
1) Nyt fra HB (FC)
a. Frøen på vinger.
2) Ny talenttræner.
a. Thomas Leander Poulsgaard (TLP) tiltræder som ny talenttræner og afløser Nicolai
Larsen.
b. TLP definerer talentkonceptet ud fra det oplæg, der er skrevet. TLP fremlægger
konceptet ved et af de næste KU-møder.
c. Opgaver/ansvarsområde for talenttræneren er:
i. Deltagelse på KU møder – (speciel fokus på talent arbejdet).
ii. Kontakt til klubtrænere.
iii. Talent registrering.
iv. Talent kursus.
v. Flyvning på 2-sædet under DM.
vi. Flyvning på 2-sædet under SAC.
vii. Junior DM (debriefing af deltagere).
viii. Indstilling af nye piloter til junior nationalholdet (i samarbejde med
juniornationalholdstræneren)
d. KU takker Nicolai for hans indsats gennem de sidste år.
3) Opsamling fra sidste møde.
a. UHB725 er blevet opdateret i november. (KV)
b. Der er sat mange rekorder i vinter. Med den nye DSvU hjemmeside kan KV ikke
længere løbende opdatere siden med rekordanmeldelser. KV har sendt en oversigt
til kontoret med de anmeldte rekorder til offentliggørelse på hjemmesiden.
c. Straks efter, at man har sat en rekord, skal rekorden meddeles til DSvU.
d. Det første Sportsvidne kursus kan evt. afholdes for klubtrænerne. Kursusmaterialet
forventes klar til marts. (FC)

4) Konkurrencer:
a. Trænings konkurrence (KHP/US)
i. Trænings konkurrencen afvikles i 2012 i et samarbejde mellem US og KHP.
US står for den administrative del, og KHP for den praktiske afvikling på
Arnborg.
ii. Konkurrencen afvikles 20-22/4 og 15-17/6
b. For DM (KHP/FC/ØKF)
i. FC står for point beregning og KHP+ØKF for den praktiske del på Arnborg.
ii. Konkurrencen afvikles 12-16/5
c. DM (ØKF)
i. Hjemmesiden er klar – og invitationen (unionsmeddelelsen) udsendes nu.
d. Slæbefly.
i. For at sikre tilstrækkelig slæbekapacitet, give rimelige vilkår for de, der
stiller slæbefly til rådighed samt give slæbepiloterne mulighed for at
planlægge, bliver der en tilmeldingsfrist på 2 mdr til DM og SAC.
5) VM
a. USA (ØKF)
i. Kristian S. Hansen blev udpeget til Team Captain.
b. Argentina (FC)
i. For VM ser ud til at fungere fint – med godt flyvevejr i området.
6) Luftrum (ØKF)
a. Billund
i. Muligvis kommer der en overgangsordning, hvor der ikke vil være krav om
transponder i transit området.
ii. Koordinaterne er endnu ikke offentliggjort, så det er fortsat ikke muligt at
komme videre med revidering af vendepunkter.
iii. Inden krav til transponder skal der være en aftale med Billund.
b. Karup
i. ØKF snakker med Karup efter input fra Mogens Hansen og Ulrik Eilert.
Formålet er at opdatere den eksisterende aftale.
c. Århus
i. Den nye aftale har fungeret godt. ØKF kontakter Århus for at
erfaringsopsamle med dem – og med det mål at forny aftalen. (2011 var et
prøveår)
7) Vendepunkter (ØKF)
a. Når koordinaterne for Billund’s luftrum er klar – revideres vendepunkterne.

8) Nationalholdsudtagelse - UHB 713 (ØKF)
a. Rettelser vedtaget i 2011 er indskrevet.
b. Klubklassen skal være en del af multiclass på lige fod med std, 15m og 18m.
c. Hvis man deltager i DM i flere af multiclass’s klasser, er det det ”kun” bedste
placering, der tæller.
d. K2-sædet får sit egen nationalhold, hvor udtages 2 piloter. (der er 1 plads til
VM/EM)
e. Team Danmark fjernes af formuleringen.
f. Kvinde nationalhold indskrives.
g. Punkt 4 og 6 er omskrevet – så det forhåbentlig er lettere at forstå.
h. De pladser, HB disponerer over, skal ikke være afhængige af holdstørrelse – men
deltagerantal det pågældende år (vi har pt. 2 hold hvert år).
i. Betegnelsen FAI klasser ændres (alle er FAI klasser).
j. Er man medlem af flere nationalhold, kan man få støtte til at deltage i flere
konkurrencer.

For referat

Øjvind K. Frank

