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Elite- og Talent Udvalg, mødereferat
Sted og dato: Cyberspace 5/1 2021 kl.1930
Deltagere
•
•
•
•
•
•

Claus Elmeros (CE) *) / Formand – Nationale konkurrencer drift, Rekorder, Sjællands rep.
Jens Chr Pedersen (JC) *) / Sekretær – Senior NH drift, Nordjysk rep.
Sviatoslav Roublev (SR) / Fyn og Sydjyllands rep.
Uffe Edslev (UE) / Nationalholdsrepræsentant
Øjvind Frank (ØKF) *) / Næstformand – IGC rep + regler.
Geert Sørensen (GS) / Kvinde-, Junior- og Talenttræner.

Afbud
Fraværende
•

Morten Bennick (MB). / HB rep.

Ledig
•
•

Sjællands rep. # 2
Midtjyllands rep.

*) Forretningsudvalg med ansvar for driftsopgaverne.

Mødet er indkaldt ekstraordinært, som følge af at vi på vej ind i 2021 har vi fået mail fra DIF ang. covid19-situationen og idræt.
Og når vi alligevel mødtes, så startede vi op på årets opgaver og nåede det meste af det, der ligger her
ved årsskiftet.
1. Til info
1. Seneste referat frigivet.
2. Interesserede i at overtage plads i tosædet til VM er informeret om resultatet af ETU møde

den 11/12 ang. udtagelse. Første pilot jf. rangfølgen - Øjvind K. Frank har sagt ja til at overtage pladsen, med Minik som co-pilot.
3. Liste over Danmarksrekorder opdateret.
4. Poul Kim har indbudt til førte (Virtuelle) NH møde senere i januar.
5. Bud på JEGC i 2023 er afleveret.
6. Frankrig har meddelt FFVP (det franske svæveflyverforbund), at deltagere i VM i Montlu-

con kan rejse ind og ud af Frankrig uden begrænsninger (uden karantæne) i forbindelse
ned træning og afvikling af konkurrencen.
2. Igangværende actions
1. Der arbejdes med at samle erfaringer fra holdleder arbejde under konkurrencer i guideline.

Vi bør efterhånden udvide til opsamling fra piloter og tage med på NH samling. Der findes
lidt materiale på Dropbox som bruges som grundlag. (GS er i gang – lige på trapperne).
2. UHB 232, kommissorium opdateres (CE 2do liste).
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3. Vi har haft i et år, som i den grad har været atypisk og det har afdækket svagheder i orga-

nisationen. Erfaringerne fra COVID-19 forberedelser er, at der er lang vej fra det politiske
niveau til det udførende niveau – Politikken er ok, men kommunikation, opsyn, processer
og instruktioner er ikke altid synlige – For vores eget område forsøger vi at lære af det
fremover, og CE tager det med i HB.
4. Opdatering af unionens hjemmeside med info om NH m.v. (JC).

3. Nye emner til behandling
1. Opfølgning på dagens Webinar med DIF angående Corona situationen, hvor Kulturministe-

riet bedt DIF om at indsende en opdateret liste over, hvor mange eliteatleter prof-bekendtgørelsen omfatter. Kulturministeriet har i den forbindelse understreget, at man som forbund
- hvis spurgt – skal kunne angive eller definere, hvem der er omfattet af denne undtagelsesbestemmelse.
Den oprindelige skønsmæssige liste blev indleveret af DIF i forbindelse med forhandlingerne om udvidelsen af bekendtgørelsen, således at atleter på højeste niveau i alle DIF’s
62 forbund kunne blive omfattet.
Den udbredte samfundssmitte, som både Danmark og resten af verden oplever i øjeblikket,
understreger vigtigheden af, at vi kvitterer for myndighedernes tillid med en ansvarlig tilgang til undtagelsesbestemmelsen. Derfor opfordrer vi i DIF kraftigt til, at hvert enkelt forbund anlægger en meget restriktiv fortolkning af bekendtgørelsen, når I indleverer opdaterede tal. Skulle man helt undtagelsesvis have behov for en mindre justering, så bør dette
kunne begrundes nærmere og være i tråd med linjen i prof. bekendtgørelsen.
DIF frygter, at bekendtgørelsen vil blive ændret, eller ophæves, hvis det nye tal, som der
indberettes, samlet set kommer til at afvige væsentligt fra den oprindelige liste.
Os bekendt er der ikke meldt tal ind tidligere da der har været fokus på indendørsaktiviteter.
For nærværende melder vi de samlede nationalhold (38 personer), med forbehold for at
der senere skal være plads til at afholde DM.
Tidsfrist; senest den 6. januar 2021 kl. 12 skal vi indsende denne oplysning til corona@dif.dk CE melder ind til DIF i morgen tidlig.
2. Invitation til DM 2021 i maj (sidste halvdel), så invitationen kommer ud til medlemmerne i

starten af januar 2021, og så med en tilmeldingsfrist ca. en måned før start, dvs. ca. 15.
april. Med andre ord, så planlægger vi DM ud fra ”Best Case Scenario” og så må vi se på,
hvad der kan lade sig gøre, når vi nærmer os tidspunktet.
Piloter opfordres til at melde sig på tidligt, så vi kan få et overblik. Gebyr opkræves først op
til konkurrences start.
3. Forbehandling af forslag til virtuelt IGC-møde, hvor Year 2 forslag der påvirker Annex A

gennemgår en proces før mødet. Kommentarer fra de enkelte lande skal være afgivet inden d. 15/1-21.
a) Forslaget om "Start Energy Procedure" er allerede kommenteret.
De andre forslag er:
b) A proposal from Belgium to modify the penalties awarded at the finish.
c) A proposal from the bureau to require Flight recorders to be capable of 1 sec recording.
d) A proposal from France to delete the designated start procedure from Annex A.
e) A proposal from Annex A to remove the scaling of handicaps in scoring.
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Alle forslag er fornuftige og vi er i udgangspunktet positive – ØKF er bemyndiget til at
håndtere det videre forløb i samarbejde med Peter Eriksen.
4. LD

a) LD 2020 har været en stor succes. Offentliggørelse af resultater fra LD 2020 foretages i første omgang med en unionsmeddelelse. Om muligt hyldes vinderne derudover under repræsentantskabsmødet. Uffe laver forslag til unions meddelelse, CE
tager det med som punkt til repræsentantskabsmødet.
b) LD 2021:
Det vil være ønskeligt at formalisere reglerne frem til den kommende sæson, herunder samle feedback sammen hvor der umiddelbart foreligger ønsker ift:
•

Udregning af staf ifm. ankomst.

•

Medvind/modvind på målflyvning.

•

Harmonisering af LD-ankomstregler med nationale konkurrenceregler.

Derudover er der behov for at revidere LD vendepunktskatalog, hvor ØKF + Oluf
Mauritsen tilbyder at revidere ud fra følgende retningslinjer:
•

Vendepunkter tæt på hinanden undgås, her har DM vendepunkter fortrinsret (enkelte der ikke dur mere, fjernes).

•

Nedlagte flyvepladser fjernes, må gerne være markeret som VP.

•

Flyvepladser med under 25 meter bredde fjernes, må gerne være markeret
som VP.

•

Der tilføjes nye punkter efter behov.

Miniudvalget bemyndiges til at foretage ændringerne.
MB oplyser, at han ikke får meget til i mange måneder pga. jobskifte.
Vladimir skriver:
I can continue development from my side, but please do not expect the same speed when I
do it in my free time. I suggest that required corrections and updates are carefully prioritized.
Regarding the turnpoint catalogue, no development is needed since LD administrators can
already create/edit/delete turnpoints directly in the system (they should just do it wisely).
Vi arbejder videre med det på næste møde (14. januar) for hurtigt at kunne give
Vladimir sparring.
5. JEGC 2021 og andre internationale konkurrencer.

JC tager separat drøftelse med GS som er ved at have håndbog for TC’s færdig +
kontakter øvrige TC’s for at sikre kommunikation + tilmeldinger + betalinger.
4. Øvrige emner, evt. til senere behandling
a) Briefing under konkurrencer ift. luftrumsregler præciseres inden næste sæson. Evt.
indfører mulighed for højdebegrænsninger på luftrum.
b) Højde på ankomstring regelændring. Evt. justering af ankomstring, jf. drøftelser på
pilotmødet.
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Bilag
Konkurrencekalender
Bemærkninger til nedenstående oversigt over nationale og internationale konkurrencer
•
•
•

•

2021 forbundet med usikkerheder som følge af COVID-19.
Datoer fra 2022 og frem er foreløbige og kan ændre sig.
JDM afholdes også som international konkurrence.
Varighed af JDM øges ikke i 2021, men ETU overvejer ift. efterfølgende år.

År

Arrangement
DM
5. JEGC
36. WGC
2021 SAC
Junior-DM
For-VM, Kvinder
36. WGC
DM
21. EGC
SAC
2022 Junior-DM
37. WGC
12. JWGC
11.WWGC
37. WGC
DM
12.WWGC
SAC
2023
Junior-DM

2024

Klasse
Multiclass
Club, Std
18m, 20m, Open
15/Åben, hcap
Arnborg
Max 15 m, hcap
England, Husbands Club, Std, 18m
Frankrig, Montluçon Club, Std & 15m
Arnborg
Multiclass
Lithuania, Pociunai Club, Std & 15m
15/Åben, hcap
Arnborg
Max 15 m, hcap
Hungary, Matkopuszta18m, 20m, Open
Czech Rep, Tabor
Club, Std
UK, Husbands
Club, Std, 18m
Australia, Narromine Club, Std & 15m
Arnborg
Multiclass
Spain, Garray
Club, 18m
15/Åben, hcap
Arnborg
Max 15 m, hcap

6. JEGC

Arnborg?

Club, Std

21. EGC
DM
21. EGC
SAC
Junior-DM
13. JWGC
38. WGC

Poland, Lezno
Arnborg

18m, 20m, Open
Multiclass
Club, Std & 15m
15/Åben, hcap
Max 15 m, hcap
Club, Std
18m, 20m, Open
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Sted
Arnborg
Litauen, Pociunai
Tyskland, Stendal

Arnborg
Poland, Ostow
USA, Uvalde

Periode
13-23/5 + Træning 5 dage forinden
10-24/7 + Træning ugen forinden
18-31/7 + Træning ugen forinden
30/7 (aften) - 8/8
6/8 - 15/8
7/8 - 22/8 + Træning ugen forinden
26/5 - 5/6 + Træning 5 dage forinden
2/7 - 16/7 + Træning ugen forinden
Afventer endelig beslutning, måske 917/7
27/7 - 8/8 + Træning ugen forinden
31/7 - 14/8 + Træning ugen forinden
13/8 - 27/8 + Træning ugen forinden
8/1 - 21/1 + Træning ugen forinden
18/5-28/5 + Træning 5 dage forinden
1/7-15/7 + Træning ugen forinden
Afventer endelig beslutning, måske 1523/7
30/7-12/8 + træning 24-28/7r, åbning
29/7, afventer IGC beslutning *)
31/7-14/8 + Træning ugen forinden
9/5-19/5 + Træning 5 dage forinden
Afventer
13/7 - 27/7 + Træning ugen forinden
25/8-7/9 + Træning ugen forinden
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2021 ETU møder
14. januar

ETU Teams møde omhandlende LD og Nationale konkurrenceregler
JC indkalder

10. februar

ETU Teams møde

17. marts

ETU fysisk møde

14. april

ETU Teams møde

14. maj

ETU fysisk møde ifm. DM

16. maj

Pilotmøde ifm. DM

2. august

ETU fysisk møde ifm. SAC

4. august

Pilot møde ifm. SAC

15. september

ETU fysisk møde og budgetgennemgang 2022

20. oktober

ETU Teams møde

3. november

ETU fysisk- eller Teams møde for forberedelse af Efterårssamling

2021 Samlinger/træning:
9 – 11. april

NH-samling 1, Arnborg

23 - 25. april

NH-samling 2, Arnborg

7 – 9. maj

NH-samling 3, Arnborg

10 – 12. maj

DM for-træning, Arnborg

11 – 13. juni

NH-samling 4, Arnborg

18 – 20. juni

JNH-træning, Neustadt – Glewe, Tyskland

26. juni – 4. juli

NH-Samling 5 / træningsperiode forud for internationale konkurrencer,
Arnborg

26 – 30. juli

Uofficiel for træning JDM/SAC, Arnborg

27 – 29. august

NH samling 6, Arnborg

13 – 14. november

NH-samling 21 + 22 hold, inkl. afrapportering fra årets aktiviteter
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Status på strategi- og resultat mål for DIF aftale
Opdateret ultimo december 2020
Processmål, opgøres årligt
Talentregistreringer

2018
Mål
25-50

- heraf Elite (A+B grupper)
Etabl af talentgrupper

2019
Resultat
36
8XA

A-gr

OK

1 Junior
deltaget i VM
2018

Talenter til senior EM/VM

Regionalcentre
Talentmasse
Talenttræner
Klubtrænere (håndteres af
breddeudv)

B&C gr

1 x JVM top
10

Konkurenceplacering

Struktur

Mål
65

Model/mål
2 udpeges
Registrering
Ansættes
Kursus,
mindst 10
deltagere

OK

2020
Resultat
57

Mål
80

10 A, 27B

10A, 28B

20 C

34C

13 og 15 som
bedste
placeringer

Afventer
2 idriftsættes
talenttræner
OK
Nye Reg
OK
Efterudd

K-gruppe
tilføjet

Mål
100

Evaluer

1 bevarer
udtagelse til
VM 2021
K-gruppe
etableret

2 X A-pilot
Evaluer

OK
OK
OK

13

E. udd, mindst
10 deltagere

12

Nye Reg
Int netv.

OK
OK

Nye Reg
Nordisk

E. udd, mindst Besvares af E. udd, mindst
15 deltagere breddeudvalg 20 deltagere

Talent træningssamlinger

2

1 (Kalundborg)

2

1 (Gesten)

2

Ingen (Covid19)

2

A-Trup træningssamlinger

2

OK, (Arnborg,
Tyskland)

2

5, (Arnborg,
Tyskland)

2

2

2

A-trup konkurrencetræning

5

9 JDM/SAC
7 DM

5

9 (3*JNM +
9 (5*JWM +
4*SDM +
5
6*SDM +
5
2*Tyskland)
6*Tyskland)
Resultatmål ved slutningen af 4 års perioden

Mindst 100 talentregistreringer, 40 i elitesport
Kontinuerlige top-10 placeringer ved Junior VM
Mindst 2 piloter fra A-truppen i perioden udtaget til at deltage i senior EM/VM frem til 2021
Mål opfyldt
Mål delvist opfyldt
Mål mere en opfyldt
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Resultat

Begrænset
antal int.
konkurencer
pga Covid-19. 2 x JVM top
men
10
placering 9 &
17 af 42 i
senior VM felt

1 udtaget til
VM 2020
Evaluer,
juster

2021
Resultat
73

Mål ikke opfyldt

Påvirket af Covid-19
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Årshjul
Årskalender for DSvU Elite og Talentudvalg
ET udvalg generelt
Januar

Emne
Konstituere udvalget

Ansvarlig
Alle

Fysisk møde

Alle

Færdig aktivitetsplan for året

Alle

Unionsfly og hytter reserveres for året

Formand

15. januar - Årsberetning til HB

Formand

Konkurencer på Arnborg

Nationalhold

Emne
Ansvarlig
Hjemmeside for DM og SAC åbnes for
tilmelding
31. jan - lodtrækning hytter og fly

Emne

Ansvarlig Emne

Junior NH & Talenter

Forårssamling

KU rep

K ledelse

Februar

Skype møde efter behov

Marts

Fysisk Møde

Flyslæb, fly og piloter til DM og
Arnborg Open fastlægges

April

Skype møde efter behov

Klargøring til DM

Maj

Fysisk møde under DM
Pilotmøde DM

For DM
DM - første dag Kristi Himmelfartsdag

Udarbejde NH rangliste

Klargøring til SAC

Fastlægge deltagelse i næste års KU rep
internationale konkurencer,
udpege team captains

Juni

Juli

SAC
Fysisk møde under SAC
Pilotmøde SAC

August

Ændringer til regler for DM og Arnborg
Open sendes i høring.
Input til årets konference

September

Nyt nationalhold offentliggøres

Administation

Ansvarlig Emne

Juniorsamling
Repræsentant findes til KU?
Organisation for DM og Arnborg Open
fastlægges

Deltagelse i næste års
internationale konkurrencer
fryses

Deltagelse i næste års
internationale konkurrencer
fastlægges

Budget ark udsendes til KU

Fysisk møde - Budgetmøde
Review UHB - Kommisorium
formål, mål, regler
Oktober

1. okt. Afleveres budget og program
for næste år.

Organisation for DM og Arnborg Open
fastlægges

Bekræftelse af valg fra regionerne (2
årig valgperiode)

SAC datoer fastlægges.

November

Ændringer til regler for DM og
Arnborg Open offentliggøres.

Deltage i Efterårssamling

Repræsentanter findes til ET?

December

IGC møde ?

Hver måned
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Udsendelse af medd.
Indbydelse til DM og Arnborg
Open
Hjemmeside for DM og SAC
åbnes for tilmelding
Medd. om leje af fly og hytter
til DM og Arnborg Open

Kontoudtog til KU

Ansvarlig

