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

Elite og Talentudvalg, Referat
Sted og dato: Skype 10 september 2018 kl. 1930 - 2100
Deltagere
Klaus Vang (KV). Sjællands rep. 1 og formand
Claus Elmeros (CE), Sjællands rep, næstformand – Senior NH som primært arbejdsområde
Jens Chr. Pedersen (JCP). Nordjysk rep og sekretær (referent) – Senior NH som primært arbejdsområde
Sviatoslav Roublev, Fyn og Sydjyllands rep (SR)
Svend Andersen (SA) – Nationalholdsrep – fra 2030
Thomas Leander Poulsgaard (TLP). Talenttræner
Thomas Grove (TG). Junior- og kvindenationalholdstræner
Afbud
Ingen
Fraværende
Morten Bennick (MB). HB rep.
Christian Skov (CS). Midtjyllands rep. Et eller andet synes at være gået galt med indkaldelse, KV undersøger
Ledig
Ingen
Mødet var indkaldt ekstraordinær for at behandle en opfordring fra HB samt diverse andre spørgsmål i relation til konkurrencer, forslag om ændrede tidspunkter i 2019 m.v.
Med udgangspunkt i drøftelser om tilskud og sponsorpenge på et formandsseminar i Danmarks Idræts Forbund, har HB opfordret ET udvalget til inden næste sæson, og inden 2019 nationalholdet udtages, at lave en
kontrakt som alle nationalholdspiloter skal underskrive. Kontrakten skal være et sæt af procedurer og regler
som man forpligtiger sig til at overholde. Deltagelse i nationalholdssamlinger kunne være en del af det, det
samme gælder samarbejde med andre landes piloter i luften og på jorden.
Vi er allerede i gang med udtagelsen af 2019 holdet så derfor haster det meget at få denne anmodning samt
de øvrige spørgsmål behandlet.
Referat jf. dagsorden:
1.

Nationalholdspiloter og de forventninger ET/DSvU har til piloter der deltager på EM/VM-er.

Hvad er forventningerne til planlægning, konkurrence og nationalholdet (TC, pilot og hjælpere) ved et mesterskab.
Når vi sender piloter, afsted med støtte følger vi unionshåndbogen og det forventes det at alle agerer som
et sammentømret hele, og støtter hinanden i at opnå de bedste resultater for Danmark. Dette samt retningslinjer for sponsorering skrives ind i et kodex (UHB afsnit) som piloterne skal acceptere for at blive udtaget. De eksisterende regler for individuelle sponsorater indarbejdes i dette,
Det er i øvrigt vigtigt med god planlægning før man tager af sted. TC har mandant til og ansvar for forhåndsaftaler med piloter og hjælpere. Dette indarbejdes også i Kodex.
ET udvalgsmedlemmer sender deres forslag til Kodex til JCP i god tid inden vores møde den 26/9. JCP indarbejder forslagene i et udkast til nyt eller opdateret UHB afsnit.
2.

Næste års nationale konkurrencer og klasser (hvornår, hvilke klasser, mv.).
Vi har allerede lagt det fast for 2019 og meldt det ud til holdene, derfor kan vi ikke tillade os at ændre nu.
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Klasseinddeling, konkurrenceform og diskussionen om perioder for 2020 og fremefter venter til næste
møde, men vi ændrer ikke noget for DM i 2019.
Om foråret bør det være muligt at lave en kalender der rækker 2 sæsoner frem. (når tidspunkter for de internationale konkurrencer er kendt).
3.

Udtagelses-regler i dag og skal de evt. tilpasses og tydeliggøres i år.

Vi bibeholder reglen med at medaljetagere under VM og EM og en er forhåndsudtaget til at forsvare titler i det næstfølgende mesterskab (i samme klasse). Dette også begrundet med at et Danmarksmesterskab under alle omstændighed skal give adgang til at flyve i den klasse man har vundet i.
Vi har fået et spørgsmål om hvorvidt der kan deltage 2 tosædede fly under EM og VM. Grundlæggende er
vi positivt stemt, men vi mener ikke at det tillades i konkurrencerne og desuden ønsker vi ikke at ændre
med tilbagevirkende kraft. Tager det op i relation til klassediskussion på næste møde.
4.

Seneste referat

Godkendt, publiceres (KV)
5.

Eventuelt

Status på SNH-udtagelse gengivet nedenfor.
EM 2019
Navn
Sviatoslav Rublev
Arne Boye Møller
Poul Kim Larsen
Stig Øye
Johnny R Jensen
Steen Elmgaard
Filip Bojanowski
Peter Eriksen
Rasmus Ørskov
Per Winther
Jan B Jørgensen
Henrik Breidahl
Jan Hald
Uffe Edslev
Jan W Andersen
Svend Andersen

Mail:
svyatorub@gmail.com
arne.boye.moller@gmail.com
poulkim262@gmail.com
s.oye@webspeed.dk
asw27bsl@gmail.com
steen1000@gmail.com
filipboja@gmail.com
peter@eriksen-aviation.eu
ras@beierholm.dk
perwinther4@stofanet.dk
janbjls8@gmail.com
henrik.a.breidahl@live.com
Janhald@rocketmail.com
uffe@wendtland-edslev.dk
fribert@andersen.mail.dk
asw20wl@mail.tele.dk

DM Klasse
Klub
18m
Std
15m
15m
Klub
Std
18m
Klub
15m
Std
18m
15m
Std
Klub
18m

Kristian Larsen
Mogens Hoelgaard

ash31mi@gmail.com
mogenshoelgaard@hotmail.com

20m tosædet
20m tosædet

Støtte i øvrigt
Turbia (Polen) 11- 25 maj
Prievidza (Slovakiet) 07 - 20 juli 5 års plan
3K Bevillinger
rangfølge
Åben
18m
Tosædet 15m
Std
klub
Trænings konk 1
Trænings konk 2
modtage
1
Kan ikke få tid pga uddannelse
2018
2
Kan ikke få tid pga arbejde
2018
F (alt D) mesterskaber
3
2018
4
5
6
Klix eller Hahnveide
7
X
Pribina eller fcc
8
9
X
2018
10
11
12
2018
13
2018
14
15
2018
16
2018

1
2

Fra 2018, med på debriefing
Peter Eriksen
Øjvind Frank
Ulrik Sørensen
Vladimir Fedorov
Kevin Kjær Andersen
Tom Jørgensen
Johnny Andresen

Idræts Psykolog / håndteres og
bevilges via Johnny Jensen

Ønsker en session mere

2018
Bekræftet / bevilget
Overvejer
Afh af andre
Afslået

TG / TLP kontakter JNH piloter en af de nærmeste dage for at høre hvem der er interesseret i at deltage i
JVM 2019.
Udvalgsmedlemmer bedes fremsende evt. kommentarer indenfor 2 dage (Senest onsdag den 12/9), hvorefter den endelige udgave distribueres til SNH piloter som svar på de spørgsmål der har været i tilknytning
til dette års udtagelse.
Det er fremdeles målet at færdiggøre udtagelsen på næste møde den 26/9.
--------------------------------------------------------Fra tidligere møder
Mødeplan for ET udvalg
Fysisk møde – Budgetmøde, klasse diskussion - 26/9, Vejle – JCP laver indkaldelse efter std. dagsorden

Skype møde – Forberedelse af Nationalholdssamling, 24/10 1930
-

Thomas + Thomas forbereder juniordel
KV, CE, Svend, JCP forbereder seniordel
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(Konference og Formandssamling, 10+ 11 november)

Nationalholdssamling (Junior (A) + Kvinder + Senior), heldags 24/11 - Arnborg
Fysisk møde – 16/1, KV finder sted
Nationale konkurrencer 2019

DM er i den sædvanlige periode fra Kr Himmelfart til Pinse: 30 maj til 9 juni (10 juni er reservedag)
SAC er fastlagt til perioden 6 juli til 14 juli 2019

