
Aktivitetsudvalgsmøde nr 2/2021 
 
Tilstede: BJS, NAC, PML 

 

1. Ny ”DIKO” konkurrence 
 
Der blev ”brainstormet” omkring den nye ”DIKO” konkurrence. NAC foreslog ”Midtjysk Svæveflyve 
Cup/Turnering /Match” – der arbejdes videre med navn. 
 
Konkurrencen vil bruge Facebook som platform til offentliggørelse af regler opgaver mv.  
 
Der skal være to klasser, en ”lille” for nybegyndere og en ”stor” med opgaver på niveau med Sunair Cup. 
Lille klasse vil der kun bliver lavet AST opgaver og der må ikke bruges vandballast, mens der i stor klasse 
også kan laves AAT og der kan flyves med vandballast, såfremt temperaturen tillader det.  
 
Datoer blev diskuteret, men endnu ikke fastlagt. Følgende er i spil, som ikke overlapper med 
unionsarrangementer som DM, SAC, NH træning mv. 

17 – 18/4 

30/4 – 2/5 

29 – 30/5  

5 – 6/6  

19 – 20/6  

14 – 15/8  

21 – 22/8  

Samt alle weekends i september.  

Der vil som udgangspunkt tages udgangspunkt i regelsæt for SAC, med tilføjelser. Nedenstående 
regelsupplementer blev diskuteret: 

Startlinie åbnes på et fast tidspunkt, som gives i forbindelse med offentliggørelse af opgave, og vil være 
åben hele dagen. Start- og ankomst vil som regel være TP 752, Isenvad, som gøre at Arnborg, Herning og 
Chr. Hede vil have en acceptabel afstand fra hjemmeflyveplads. 

Ankomsthøjde blev diskuteret. Meningen er at man naturligvis skal have en mulighed for at komme hjem 
efter ankomst, og at der ikke må være en fordel at hente hvis man flyver med hjemhentningsmotor og 
således kan gå til minimumshøjde på slutglid. Vi kom frem til at 600 meter vil være en rimelig højde. Det 
burde kunne gøre man kan glide til lang finale Herning med glidetal 30. Det må også forventes at der er 
termik at hente.  

IGC filer skal afleveres indenfor 24 timer, og alle typer af logfiler er godkendt, så længe den kan læses af 
SeeYou.  

Alle dage laves som 1000 points dage. Det blev ikke besluttet hvor mange dage som skal gælde, bl.a. fordi 
det anhænger af antal konkurrence dage. 

Vi fik de gældende regler fra Træningskonkurrencen, som er et koncept næsten magen til. Disse sendes til 
PML som efterfølgende arbejder videre med et komplet regelsæt. 

 

 

 



2. Evt. 

Følgende medlemmer (udover styregruppen) har ytret ønske om at deltage i aktivitetsudvalg: 
 
Rasmus Møjbæk (har også ønsket andre udvalg) 

Stephan Nissen (bliver primært tilknyttet PR)  

Henning Gjørtz Christensen (har også valgt materielgruppe) 

Sv. Aage Laursen 

Per Feldbak 

Ole Korsholm 

Når vi kommer lidt længere frem, vil der blive lavet et fælles møde for alle interesserede. 

Alle referater skal sendes til bestyrelsen samt til webmaster til offentliggørelse på hjemmesiden. 

 

3. Næste Møde: 

Næste møde afholdes 11 februar kl. 19:00 via Messenger 

Foreløbig dagsorden: 
 
1. ”DIKO” konkurrence 

2. Kunstflyvningsaktiviteter i 2021 

3. Opfølgning på SAC planer og interesse herfor 

 

Referent: BJS 

 

 
 

 


