KU møde
Østbirk 31/10-2011 – 18:00-23:00
Til stede:
Felipe Cvitanich (FC)
Arne Boye-Møllerm (ABM)
Klaus Vang (KV)
Kaj H. Pedersen (KHP)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Afbud:
Ulrik Sørensen (US)
Nikolai Larsen (NL)
Morten Bennick (MB)
1) Henvendelser til KU.
a. KU har hen over sommeren fået henvendelser fra 3 individuelle personer
vedr. flyvningen under DM og SAC. KU havde en grundig diskussion om,
hvorledes vi kan ændre regler mv., så vi undgår uheldige situationer. KV
skriver oplæg til svar på henvendelserne. Disse svar behandles via mail i KU
inden de fremsendes.
2) Unionshåndbog opdatering gruppe 700
a. ABM er ved at afslutte en opdatering af mange af siderne. Der er tale om
korrekturlæsning samt præcisering. I DM og SAC rapporterne er også påpeget
ting, der bør rettes (se punkt 7). Mogens Hansen (MH) har tilbudt at hjælpe
med opdateringen. ABM sender de opdaterede sider til MH i løbet af de næste
uger.
3) Afregning til nationalholdspiloter.
a. Der har været forvirring omkring afregningen for deltagelse i EM/VM.
Meldingerne fra administrationen har ikke hængt 100% sammen med UHB.
KU (ØKF) gør ikke mere ved dette års afregning.
b. 2012 bliver et specielt år – da konkurrencerne foregår oversøisk. DIF’s
tilskudsregler betyder, at der skal laves afregningen, der modsvarer de
regler. ØKF laver afregningen med deltagerne i 2012 – og administration
overtager muligvis opgaven igen i 2013.
4) Nationalholds udstyr (KV)
a. De 2 sæt udstyr, der sendes med nationalholdene til internationale
konkurrencer, fungerer fint.
b. Der skal være nationalholds trøje i 2012. ABM sender tilbud til FC.

5) Økonomi
a. I det foreløbige regnskab ser det ud til, at der er posteringsfejl. FC ser på
det.
b. ØKF fremlage forslag til budget for KU området i 2012. Punkterne blev
diskuteret, og budgettet tilrettet. ØKF sender budgettet til behandling på HB’s
budgetmøde.
6) Rekorder
a. UHB opdateres om 14 dage. (KV)
7)

Rapporter fra DM/SAC
a. Mogens Hansen og Ulrik Eilert har fremsendt nogle gode rapporter fra de 2
konkurrencer. Deri er der mange gode anbefalinger. KU løb anbefalingerne
igennem, og besluttede de, der krævede mindst diskussion. (øvrige punkter
behandles på næste møde)
b. DM:
i. Fortsat brug af ankomstring med 3 km radius anbefales på det
kraftigste, for at passage af ankomstlinien og efterfølgende landing på
Arnborg sker uden stress.
Beslutning: Ankomstring bliver eneste ankomstprocedure.
ii. Der bør åbnes op for brug af en 10 km lang ret startlinie ved AATopgaver. Ved brug af denne type startlinie sikres en hurtigere og
præcis evaluering af logfilerne i SeeYou. Og det vil mindske risikoen
for pilotfejl, der i værste fald kan koste mange point.
Beslutning: 10 km startlinie ved AAT-opgaver indføres i reglerne.
iii. I reglerne står der, at ved DM skal der være en reservedag, der evt.
kan udnyttes. Vi har ikke en sådan i Junior og Klub, som også er et
DM, så dette skal fremgå af reglerne. Er det afklaret?
Beslutning: Reservedag indføres for alle.
iv. Kontorrutiner for DSVU administrationen skal nedfældes; Hvornår der
skal sendes besked til Trafikstyrelsen om tidspunkt for konkurrencen,
procedure omkring pokaler, ansøgning om ekstra frekvens m.v. Dette
bør tages op med LAP, hvis det ikke allerede er fastlagt.
Beslutning: Opgavefordelingen skal fastlægges.
v. Banearealet i den østlige ende, bliver udlagt til vores brug.
Beslutning: ØKF har tidligere skrevet til flyvechefen for Arnborg
(Michael Kristensen) for at få pladsorganisationen revideret. KV følger
op i egenskab af formand for Arnborg bestyrelsen. Muligheden for at
lægge pladsorganisationen under gruppe 700 tages op på et senere
tidspunkt.

vi. Der er flere af campingvognene, der har kemisk toilet, så der bør
skabes en mulighed for at kunne tømme toiletterne i det bestående
toiletsystem.
Beslutning: Det hører under Arnborg bestyrelsen – og er under
gennemførelse.
vii. Computeren til pointberegning bør vurderes nærmere, og om
nødvendigt skal der anskaffes en ny og kraftigere maskine.
Beslutning: Undersøges nærmere
viii. KU sætter som mål, at der ved hvert DM i 2-sædet klasse gives
mulighed for flyvning med 2-3 talenter i unionens DuoDiscus eller en
Duo fra en af landets klubber.
Beslutning: Undersøges
c. SAC:
i. SAC og de tilhørende DM’er bør lægge i en fast periode i slutningen af
juli/begyndelsen af august. Med alle de internationale konkurrencer
der er, er det umuligt at opfylde kravet om, at den regerende mester
skal kunne forsvare sin titel (regelændring)
Beslutning: Dette skal diskuteres yderligere.
ii. Ved AAT: Det skal være muligt at kunne lave arealer, der er et
cirkeludsnit. Dette for at undgå forbudte områder, hvor en del af
cirklen går ind i en CTR/TMA/Skydeområde m.v. og dermed gøre det
uinteressant at flyve der.(Rettelse af reglerne)
Beslutning: Dette er diskuteret tidligere. Der kan være tekniske
problemer med at få vist disse udsnit korrekt på PDA’er. Dette kan
bevirke, at piloter på deres PDA får vist, at de er inde i området – men
det vil efterfølgende vise sig, at de ikke har vendt. Et alternativ til
dette kan være at lave forbudte områder inde i arealet.
iii. Ved AAT at have en 500m/5% strafcirkel ved det sidste kontrolpunkt,
således, at det er ens for AAT og AST.(Rettelse af reglerne)
Beslutning: Konkurrenceledelsen kan definere det sidste areal med
en radius på 1 km. Med ankomstring er behovet for kontrolpunkter
mindre.
iv. POST opgaveformen (hvad er det?) er blevet diskuteret med piloterne
på pilotmøderne. Piloterne er ikke særlig positivt indstillede overfor
dette, men kunne vi ikke få det ind i reglerne for SAC?
Beslutning: KU følger indstillingen fra pilotmøderne, og indfører ikke
POST.

v. I reglerne står der, at ved DM skal der være en reservedag til sidste
der evt. kan udnyttes. Vi har ikke en sådan i de DM’er, der ligger i
SAC.
Beslutning: Ja – som fra DM rapporten.
vi. En gennemgang og redigering af alle vores regler (Gruppe 730.. i
UHB). Jeg melder mig til at deltage.
Beslutning: TAK Mogens!
vii. Kontorrutiner for DSVU administrationen skal nedfældes: Hvornår der
skal sendes besked til TS om tidspunkt for konkurrencen, procedure
omkring pokaler, ansøgning om ekstra frekvens m.v. Dette var også et
problem sidste år og skulle efter aftale med LAP have været på plads i
år, men her er plads til forbedring.
Beslutning: Opgavefordelingen skal fastlægges – som fra DM
rapporten
viii. Vi vil gerne have en ekstra radioantenne sat op på en af de
eksisterende antennerør på taget og med kabel ned til
konkurrencekontoret. Vi kan da have en radio til at skanne vores
frekvenser, så vi kan følge med i konkurrencens forløb, således at
nyhedsdækningen kan blive endnu bedre.
Beslutning: Videregivet til Arnborg bestyrelsen (KV)
ix. Banearealet i den østlige ende, bliver udlagt til vores brug.
Beslutning: Ja – som fra DM rapporten.
x. Der skal følges op på afviklingen af juniorernes præmie med hensyn til
billet samt ophold i Sydafrika, således at vi holder, hvad vi har lovet.
Beslutning: Opgaven videregives til Junior træner (US).

xi. KU sætter sig et mål om at få klubberne til at arbejde med deres
talenter, således at vi til næste års Junior DM har 25 deltager. Se
Bertels mailtekst og PP oplæg, som også er vedhæftet.
Beslutning: Diskuteres yderligere.
8) Billund luftrum
a. Luftrummet omkring Billund bliver givetvis ændret til 2012. Flere fra KU
deltager i workshop med trafikstyrelsen.
b. Ændringen af luftrummet kan betyde, at flere vendepunkter ligger
uhensigtsmæssigt, ligesom det kan være nødvendigt at oprette nye for at
lede konkurrence deltagere gennem den nye tragt. ABM reviderer
vendepunkterne inden udgangen af 2012.

9) Konkurrencer:
a. Der har ikke været kommentarer til den kalender, der blev foreslået i KU
referat fra 30/8. De foreslåede datoer er hermed endelige: 17/5-27/5 DM
15m, 18m, klubklasse + 2-s. 23/7-2/8 SAC, DM junior, Nordisk Junior + DM
Std.
b. Nordisk Junior – der skal laves Lokale procedurer. Som nævnt under forslag
fra DM/SAC er sagen om pladsorganisation sendt til Michael Kristensen. Der
har været ønske om, at Nordisk Junior holdes som en åben konkurrence for
alle i verden, også for piloter udenfor nationalholdet. Dette blev vedtaget.
c. ØKF gav en kort status omkring VM i USA og Argentina.
10) Nationalhold
a. Der blev ikke umiddelbart på mødet fundet en løsning på, hvorledes vi får
afholdt nationalholdstræninger i 2012. Der arbejdes videre med det (Efter
mødet: En løsning er ved at forme sig)
b. Da der ikke har været nationalholdstræning i efteråret – har nationalholdet
ikke haft mulighed for at vælge deres repræsentant. ØKF finder en
valgprocedure.
11) Sportsvidne kursus.
a. FC arbejder på at få det gennemført i vinteren 2011-12.
12) Talent arbejde.
a. Bertel Knudsen (BK) har udarbejdet et oplæg til et junior arrangement under
SAC. Ideen er unge piloter, der endnu ikke er kvalificeret til at deltage i Junior
DM, inviteres til at flyve ”på deres niveau” under SAC. BK arbejder videre på
ideen, og det afprøves under SAC 2012.
b. Der arbejdes videre på det generelle junior koncept. (FC)

For referat

Øjvind K. Frank

