DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
Konkurrenceudvalg/KU

KU Mødereferat
Sted og dato: Arnborg 18. Juli 2017
Deltagere:
Klaus Vang (KV). Sjællands rep. 1 og Formand
Jens Chr. Pedersen (JCP). Nordjysk rep.
Frederik Nøddelund (FN). Sydjysk/Fyn rep. og Talenttræner
Claus Elmeros (CE), Ny Sjællands rep
Fraværende:
Thomas Grove (TG). Junior- og kvindenationalholdstræner – på ferie
Thomas Leander Poulsgaard (TLP). Talenttræner
Anders Husted Madsen (AHM). Midtjysk rep. – meldt fra
Mads Leth (ML). HB rep. – meldt fra
Referat:
Mødet var indkaldt med kort varsel så kun dem der i forvejen var på Arnborg deltog, derfor kun en kort
opfølgning.
1) Referent
• JCP
2) Pilotmøder
•
•

Referat fra DM gennemgået, vi laver samlet evaluering fra DM og SAC på næste
møde.
Forventer SAC pilotmøde på torsdag efter briefing, samme dagsorden og
præsentation som ved DM

3) Nationalhold og konkurrencer
• Vi bør vælge sikkerhedspiloter blandt deltagere, som talsmænd over for konkurrence
ledelsen – bør udpeges af KU i samarbejde med chef.
• Koordinator til Nationalhold, fra holdet? / fra KU / ekstern? Vi forventer en lønnet
træner på sigt, KV tager den indtil da (efterårssamling) støttet af CE+JCP)
• Repræsentant fra Nationalhold skal findes på efterårssamling.
• Puljen af potentielle team kaptajns og konkurrence ledere skal udbygges, det tager
vi med på dagsorden næste gang
4) Til Næste møder
•
•

•
•
•

KU mødereferat

Evaluering af årets konkurrencer, internationalt (Pilot + team Kaptains rapporter) og
Nationalt (inkl. Chefrapporter og pilotmøder)
Færdiggørelse af Strategi
o Detaljeret juniorstrategi (handlingsplan) skal følge den komprimerede (JCP
oplæg)
o KV udarbejder stikord til senior del
Opstart af budgetrunde
Næste års konkurrencer
Udskiftning af SU
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5) Mødedatoer
•
•
•

KU-fysisk møde: Onsdag 30-8-2017, kl 18, Arnborg
Fælles udvalgsmøde søndag den 10 September
Vi satser på et Strategimøde i Oktober

6) Eventuelt / Andet – Alle
•

•

•
•
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Der er anskaffet 8.33KHz radioer til internationale konkurrencer – indenfor NH
budget og med HB formands accept
Ok til Søren Grum for at samle 2 sæt konkurrence udstyr, om nødvendigt anskaffe
nye flight cases etc.
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