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

KU møde
WEB 31/10-2011 – 20:00-23:30
Til stede:
Felipe Cvitanich (FC)
Arne Boye-Møller (ABM)
Kaj H. Pedersen (KHP)
Ulrik Sørensen (US)
Morten Bennick (MB)
Øjvind K. Frank (ØKF)
Afbud:
Klaus Vang (KV)
Thomas Leander Poulsgaard (TLP)
1) KU konstitueres ved næste møde
2) Nyt fra HB
a. Repræsentantskabsmødet forløb for langt de fleste punkters vedkommende roligt.
FC blev genvalgt.
3) Status på nationale konkurrencer
a. Luftrum
i. Aftalen med Århus er blevet fornyet uændret. Den har fungeret godt – og
vi og de er godt tilfredse med den.
ii. Der skal laves en opdatering af aftalen med Karup. Ulrik Eilert og Mogens
Hansen har givet input. ØKF holder møde med Karup snarest (29/3) Hurtigt Herefter laver FC luftrumafiler.
iii. Procedure omkring flyvning i R39-R40 skal aftales meget præcist med Billund
b. DM
i. ØKF har sendt oversigt over de opgaver kontoret tager sig at ved DM/SAC.
(jf. KU møde 31.10.1) Det ser ud til at fungere fint.
ii. Grøn Super Cup – Rød Super Cup – Polyt 5 – Zlinn 242 & Pawnee er bokket som slæbefly.
iii. Vi er tæt på 60 fly der skal have slæb. Det skal undersøges om Frøen evt
kan tages i anvendelse hvis der kommer ret mange ekstra tilmeldinger her
efter at tilmeldings-fristen er udløbet.
iv. IGC’s handikap liste bruges ved klubklasse DM. Heri er turbo og selvstartende ikke med. Det blev besluttet at typer der fremgår af IGC listen kan
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v.
vi.
vii.

deltage i turbo og selvstartende versioner. Handikappet forøges med den
vægt flyet overskrider med jf. IGC’s handikap regler.
ØKF laver et hurtigtarbejdende udvalg der kan opdatere pladsorganisationen. Udvalget skal have repræsentant fra FLYSIK udvalget og slæbepiloter.
Inden der investeres i nye PC’er til pointberegning etc. skal muligheden
for at køre det via en sky undersøges nærmere. (ABM)
Jury blev diskuteret. ØKF finder medlemmer og sikre at de bliver korrekt
udnævnt.
ØKF har tilmeldt DM til IGC ranking listen.

viii.
c. SAC
i. Hjemmeside klar med undtagelse af den engelske del.
ii. Nør hjemmesiden er klar udsendes den officielle invitation til SAC samt invitation til nordisk junior udsendes til de andre nordiske lande + offentliggøres internationalt.
d. Regel rettelser (UHB 730 – 739)
i. ABM har fremsendt oplæg til korrigerede UHB sider. Rettelser jf. beslutninger på KU møde 31.10.11 blev gennemgået teksten korrigeret og følgende
regelændringer besluttet:
1. Forbud mod brug af transponder fjernes.
2. Ved for lav ankomst kan man max. miste sine hastigheds point.
3. Der skal kunne ankommes på en anden plads end Arnborg.
ii. 731 afventer Amatør og Ordensudvalgets næste møde.
iii. Der er mange sproglige rettelser og omrokering af hvor ting står.
iv. Tirsdag d. 27/3 sender ABM reviderede sider til KU, Ulrik Eilert (UE) og
Mogens Hansen (MH). US, UE og MH korrekturlæser og afleverer senest d.
10/4 deres rettelser til ABM. På KU møde ca. d. 18/4 afsluttes opdateringen.
4) Status på VM
a. USA
i. Bindende tilmelding er d. 4/4. ØKF koordinere betaling.
ii. Sponsorater blev vendt.
b. Argentina
i. Ole Arndt blev udpeget til TC.

5) DM i Kunstflyvnings
a. En gruppe ønsker at afholde DM i kunstflyvning. Det er en god ide og gruppen opfordres til at arbejde videre med det (FC).
6) Træning nationalhold 2012
a. Junior – Der afholdes 3 samlinger på Arnborg, en mini uge i Lezno og US tager 2
med til Frankrig.
7) Næste møde. Uge 16-17.
For referat Øjvind K. Frank

