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Elite- og Talentudvalget informerer
Med dette nyhedsbrev ønsker Elite og Talentudvalget (ETU) at informere svæveflyvere om DSvU’s eliteog talentarbejde og fortælle alle svæveflyvere i Danmark om gode muligheder for at dyrke svæveflyvning
på eliteplan.
Talentmassen i dansk svæveflyvning er stor, og der er mange års tradition for at hjælpe talenterne både i
klubberne og nationalt. Resultaterne har været gode, hvor det mest markante er, at flere danske kvinder,
juniore og seniorpiloter er blevet verdensmestre gennem årene.
Vi kan blive endnu bedre, og for perioden 2018-2021 er der indgået en strategiaftale med Danmarks
Idræts Forbund (DIF) om at fremme unionens elite- og talentarbejde med fokus på at udvikle unge talenter og kvindelige konkurrencepiloter med:
a.
National elite (A-gruppe), 10 piloter (max 35 år) inkl. junior national (max 25 år) på 6 piloter.
b.
National kvinde Elite (K-gruppe), 4 piloter inkl. kvindenationalhold (ingen aldersbegrænsning).
c.
Øst og Vest elite (B-grupper – max 35 år): 15 piloter øst og 15 piloter Vest.
d.
Klub elite: (C-gruppe – max 35 år).
Derudover er mange års indsats for seniorerne fortsat med uformindsket kraft. Fra at senior-, junior- og
kvindenationalhold tidligere var adskilte, arbejdes der nu meget tæt sammen med A- og K-grupper på nationalholdets træningssamlinger til stor gavn for alle parter.
Se UHB gruppe 700 for yderligere detaljer.
Målsætninger for talentudvikling og registrering af talenter.
Det er i høj grad lykkedes at nå målsætninger i DIF strategiaftalen, se UHB 715. Der arbejdes videre efter
samme model og i ETU er vi åbne for at byde alle der opfylder aldersbetingelserne velkomne i talentgrupperne.
I perioden fra 2018 til 2020 er vi gået fra 36 til 73 registrerede talenter, og målet er at nå op på mindst
100 i 2021 og årene derefter.
Klubberne opfordres til at støtte op om dette og hvis du er i målgruppen, kan du registrere dig som talent
via din klub.
Sæson 2021
Sæsonstarten nærmer sig og i skrivende stund forventer talentudvalget, at de fleste aktiviteter kan afvikles som planlagt.
Det er intensionen at afholde talentkurser i både Øst- og Vestdanmark, og der er inviteret til såvel DM
som Junior-DM og SunAir Cup.
Der planlægges også senior VM, junior EM samt kvinde for-VM, hvor arrangørerne har meldt ud at man
forventer at afvikle konkurrencerne i 2021 inden for rammerne for elitesport, hvilket vil sige at såvel piloter som hjælpere vil kunne rejse til konkurrencerne. Hertil bemærkes at Eliteidrætsudøvere som skal til
EM og VM er omfattet af den såkaldte prof bekendtgørelse og at ETU allerede i januar gav informationer
om antal til DIF, med henblik på vider formidling til Kulturministeriet.
Dermed forventes det, at 2021 bliver et stort internationalt konkurrencesår i kraft af at senior VM er udsat fra 2020 til i år.
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Dog bliver der næppe mulighed for, at nationalholdspiloterne kan deltage i de traditionelle forårs træningskonkurrencer i blandt andet Slovakiet på grund af COVID-19. I stedet planlægges der en del træningsaktiviteter på Arnborg for nationalholdene for at forberede piloterne bedst muligt forberedt.
Konkurrencer for 2021 er planlagt som følger.
Arrangement
DM
SAC
Junior DM
5. Junior EM
36. VM
For-VM, Kvinder
36. VM

Sted
Arnborg
Arnborg
Litauen, Pociunai
Tyskland, Stendal
England, Husbands
Frankrig, Montluçon

Klasse
Multiclass
15/Åben, hcap
Max 15 m, hcap
Klub, Std
18m, 20m-2s, Åben
Klub, Std, 18m
Klub, Std & 15m

Periode
13-23/5 + Træning 5 dage forinden
30/7 (aften) - 8/8
10-24/7 + Træning ugen forinden
18-31/7 + Træning ugen forinden
6/8 - 15/8
7/8 - 22/8 + Træning ugen forinden

Liga Danmark (LD-konkurrence)
Sidste år etablerede vi LD-konkurrence i kraft af, at den gamle termikliga ikke havde været aktiv i en periode Pointberegning er automatiseret og man kan tilmelde sine flyvninger og uploade IGC-fil via unionens
hjemmeside.
LD er blevet taget rigtig godt imod og erfaringerne er brugt til at opdatere regler, vendepunktskatalog og
den underliggende beregningssoftware. Justeringerne er på vej ud til hjemmeside og Unions Håndbogen
(UHB).
En af de ting der er åbnet for, er at man kan tærskle ud og hjem op til 50 km fra startpladsen for at tilgodese de klubber, der ligger tæt på kysten.
Vi håber alle vil benytte og være en del af LD.
Nationale konkurrenceregler
Der er mindre justeringer af regelsættene for DM og SAC, herunder er der åbnet for vertikal afgrænsning
af forbudt luftrum, for bedre at kunne udnytte det luftrum, der kan tildeles fra blandt andet Billund.
Proceduren for ankomst er, efter flere års tilløb og mange pilotmøder med forskellige holdninger justeret,
således at ankomstringen hæves til 150 m. Straffen for at komme for lavt er mildnet. Dermed er proceduren identisk med det, der blev indført for LD-konkurrencen sidste år. Det indskærpes, at optræk i tilknytning til passage af linjen ikke tolereres og at dette vil blive betragtet/straffet som farlig flyvning.
Dette og andre smårettelser er også på vej ud i UHB.
Nationalhold og udtagelse til internationale konkurrencer.
A/juniornationalhold samt kvindegruppe er udtaget jf. UHB 713 og UHB 715. Heraf fremgår at ETU afgør
rangfølgen med baggrund i resultater fra seneste mesterskab sammenholdt med træningsindsats, tidligere resultater samt seriøsitet omkring konkurrenceflyvning.
JUNIORER / A
Klub
Rangfølge
• Emil Dalboe
Midtsjælland J/A-1
• Lasse Edslev
Århus
J/A-2
• Jens Andersen
Nordjysk
J/A-3
• Jacob Bøgelund Lassen
Herning
J/A-4
• Mathias Valentin Christiansen
SG-70
J/A-5
• Miles Chalk Kjaer
PFG
J/A-6
A-GRUPPE i øvrigt
• Mikkel Refsgaard Schmidt Nielsen
• Oscar Minds

Klub
Midtsjælland
Aarhus
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Udtaget til
Junior EM, Litauen (Klub)
Junior EM, Litauen (Klub)
Junior EM, Litauen (Klub)
Junior EM, Litauen (Std)
Junior EM, Litauen (Std)
Junior EM, Litauen (Std)

Rangfølge
A-7
A-8
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• Kevin Kjær
• Mikkel Jakobsen

SG-70
Nordjysk

A-9
A-10

Udtagelse til Kvinde VM i 2022 vil være afhængig af træningsindsats og resultater i konkurrencer i
løbet af 2021 (Fortrinsvis DM og For-VM). Målet er, at mindst 2 opnår et niveau som retfærdiggør
udtagelse til VM.
K-GRUPPE
• Julia Dresler Nørtoft
• Christina Solberg
• Christin Nilsen
• Anna Dorwald

Klub
Vejle
Aarhus
Herning
Sønderjysk

Rangfølge
K-1
K-2
K-3
K-4

Senior nationalhold er udtaget på grundlag af DM resultater 2020. Dog med den tilføjelse, at de, der allerede var udtaget til de VM’er der blev udskudt fra 2020 til 2021, har bevaret pladserne i 2021 uanset om
de deltog i DM sidste år. 2 piloter har meldt fra til hhv. VM og nationalholdsdeltagelse, hvilket giver denne
sammensætning af seniornationalholdet:
SENIOR NH
• Rasmus Ørskov
• Morten Bennick
• Henrik Breidahl
• Filip Bojanowski
• Peter Eriksen
• Morten Hoeck Petersen
• Thomas Grove
• Jan Walter Andersen
• Øjvind K. Frank
• Jan B. Jørgensen
• Chris Møller
• Flemming Andersen
• Michael Mix
• Jacob Bøgelund Lassen
• Lasse Edslev
• Henning K. Nielsen
• Tom Jørgensen
• Uffe Edslev
• Mathias Vallentin Christensen
• Claus Elmeros
• Jens Chr. Pedersen
• Minik Dam Frank

Klub
Herning
PFG
ØSF
ØSF
Kolding
Sønderjysk
Herning
Nordsjælland
SG-70
Midtsjælland
Vestjysk
SG-70
DSvU
Herning 2 Århus
Midtsjælland
Midtsjælland
Århus
SG-70
Østsjælland
Svævethy
Aviator

Rangfølge
Verdensmester
2020 udtagelse
2020 udtagelse
2020 udtagelse
2020 udtagelse
2020 udtagelse
2020 udtagelse
2020 / 1-klub
1 - 15 m
2020 / 1 - Std
2020 / 1 – 18m
1 - 2 Sædet
2 - 2 Sædet
Std
2 – Klub
2 - 15m
3 - 2 Sædet
3 – Std
3 – Klub
3 – 18m
3 – 15m
4 – Klub

Udtaget til
VM (Klub)
VM (15m)
VM (18m)
VM (Std)
VM (18m)
VM (Klub)
VM (15m)
VM (Åben)
VM (2 Sædet)
VM (Std)
VM (Åben)

VM (2 Sædet)

Minik er helt i overensstemmelse med reglerne valgt som co-pilot i tosædet af fartøjschefen Øjvind Frank
Støtte til nationalhold samt elite og talentudvikling.
ETU bevilger støtte til elite og talentudvikling i henhold til de unionens årlige budgetter jf. UHB 716.
Dette inkluderer støtte til talenttræning og nationalhold.
Hertil bemærkes, at konkurrenceområdet som hovedregel får tildelt budgetter, der svarer til de midler
området genererer i form af tilskud til DSvU fra DIF, sponsorater mv.
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I øvrigt
a.
ETU arbejder løbende med at holde UHB ajour, herunder er UHB-714 opdateret med 2020 danmarksmestre samt præcisering af ordlyd.
b.
Efter mange tilløb er det i løbet af sidste efterår lykkedes at få opdateret listen over danmarksrekorder, se mere i UHB 725.
c.
Arbejder med at skaffe mindre internationale konkurrencer til Danmark går godt, fx er Danmark
netop blevet tildelt junior EM i 2023.
d.
Offentliggøres referater af udvalgets arbejde løbende via DSvU hjemmeside. Heri indgår 3-4 års
tidshorisont ift. planlægning af konkurrencer.
/ DSvU Elite- og Talentudvalg
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