Freefly årsmøde referat 2016
Afholdt 5 november 2016 i Center Jump
Udvalgets beretning – Året der gik
Aktiviteter 2016
Klubweekender
-MFK
-VAF
-NJFK
-Aversi
Forårstur til Skydive Spain
Skillcamps (storfly)
-Head-Up udtjeks camp
-Angle track – begynder camp
-Head-Up record

Konkurrencedeltagelse 2016
DFU Open
B-rækken: 6 hold
A-rækken: 2 hold
DM i freefly
B-rækken: 5 hold
A-rækken: 2 hold
UM i tunnel
B-rækken: 5 hold
A-rækken: 2 hold
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Ny udvalgsstruktur I DFU
Freeflyudvalget (FFU) eksisterer ikke længere!
I hvert fald ikke ifølge DFU 
Freefly er opdelt i 2 udvalg:
-Freefly Aktivitetsudvalget – Lærke Mogensen
Aktiviteter: Skillcamps, udenlandsture, etc.
-Freefly Sportsudvalget – Benjamiin Laudrup
Sport: Konkurrencer, rekorder.
Konsulent: Emil Kristensen
I FFU har vi valgt at være fælles om udvalgsarbejdet, trods den nye udvalgsstruktur. Vi er
således tre om at tage beslutningerne, og har alle en lige stemme.

Freeflyudvalget 2017
Lærke og Benjamin stiller op til deres poster igen i 2017 og blev valgt ensstemmigt.
Det blev besluttet at lægge freefly årsmøde tidligere på året i 2017, muligvis i forbindelse med
skyvan boogie i september, da alt udvalgsarbejde for 2018 fortages i efteråret. Derfor er det
mere hensigtsmæssigt, at udvalgsrepræsentanterne vælges inden, så det er deres visioner
som der arbejdet på.

FFUs vision for 2017 – Fra rookie til Rockstar
Freefly har manglet en kontinuerlig udviklingskurve, hvor der har været tilbud igennem hele
fødekæden fra nybegynder, øvet, talent og elite. Der har forekommet et vakuum, som udvalget
vi forsøge at udligne ved at sørge for, at der er mulighed for udvikling uanset hvilket niveau
medlemmerne befinder sig på. Dette vil forsøget med tiltag som rammer bredt og ved at
indhente internationale organizers til eliten.

Udenlandstur 2017
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Der er afsat midler til én udenlandstur i 2017, og det blev lagt ud til medlemmerne, hvad de
ønskede af tilbud på sådan en tur.


Organising



Andet sted en Skydive Spain



Dato: fx 21. – 30. April, da vejret andre steder en Spanien er bedre der.



Holdtræning (da det ligger inden DM)



Gruppe udvikling



Ligge turen samtidig med en international boogie (fx vector festival), så der udover de
tilbud som vi selv kommer med, har vi mulighed for at springe med internationale
springere, hvilket vil være en fordel for eliten.

Skillcamps 2017
Forventeligt modtager vi midler til at afholde følgende aktiviteter til storflyverstævner 2017:
2 almindelige skillcamps
-Begynder og øvede (udvikling)
1 skillcamp med international organizer
-Talent og elite
HD rekord
-September 2017
-Selection-camp (muligvis skyvanboogie uge 26)

Medlemmernes ønsker til den International skillcamp 2017:


International angle camp



Dynamisk freefly



Forberedelses plan for skillcampen (så folk kunne øve sig inden)



Lave et mål for campen, så fok inddeles med ligemænd



Dedikeret videomand, som laver noget video af campen.
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Medlemmernes ønsker til almindelige Skillcamps 2017:


HU udviklingscamps – Efter HU udtjekket



Udtjekspladser HU/HD



Lave en organiser-kultur, så folk udvikler sig i sine spring.

Mentorprojektet 2017 – For alle!
Formål: Støtte en springer i udvikling af personlige freefly skills samt sikker tillæring af
angle-flying
15 Pladser – (ca. 10 coach spring per deltager)
Processen:
• En Mentor får tildelt 1-2 elever
• Mentor udarbejder en træningsplan ud fra elevens målsætning
• Mentor og elev aftaler indbyrdes træning, coachspring og sparring
• Opnås elevens mål tidligt, fortsættes træningen og ny målsætning etableres
• Opnås elevens mål ikke inden for de tildelte spring, må eleven selv betale, men
mentorrollen fortsættes til eleven opnår sit mål eller sæsonen afsluttes

Medlemmernes ønsker til Mentorprojektet 2017


Mentoren benytter video til at vise progression.



Video laves, så andre kan bruge det til undervisning, udvikling og inspiration.



Samarbejde imellem mentorene, som kan etablere kontakt imellem mentees, så
mentees kan udvikle sig sammen på det niveau de er.

Andre projekter 2017
Breddeprojektet


Holdbaseret

Freefly Aktivitetsudvalget(SU)

Side 1



Flere midler per person

Talentprojektet


Større krav end breddeprojektet



Flere midler end 2016

Eliteprojektet


Deltagelse til World Cup 2017



Støtter udvikling af bredden



Eliten er støttet under SU’s budget

Udtjekskursus
Dato: 12.-14. April
Sted: Skydive 2000 (Vamdrup) – ifbm. Påskeboogie
Examiners:
• Daniel Lund(HD/HU)
• Johnni Meier(HD/HU)
(Vi forventer at alle nuværende instruktører/udtjekkere møder op til teoriaften d. 12. april –
ellers tages der kontakt til Benjamiin Laudrup)

Baggrund for etablering af udtjekskursus
• Mangel på flyveegenskaber hos udtjekkere
• Nyligt freefly udtjekket springere, opfylder ikke kravet om sikker flyvning
• Stabil og statisk flyvning
• 6-punktsflyvning
• Briefing og De-briefing af elever er ikke altid fyldestgørende

Hvad vil vi opnå?
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• Kvalitetssikring
• Systematisk tilgang
• Bedre egenskaber som instruktør/udtjekker
• Krav til flyveegenskaber
• Krav til viden og den teori, som skal videreformidles
• Krav til fremgangsmåde for et uddannelsesforløb af en elev
• Udtjeksskema

Kommer der kun ÉT kursus om året?
• Som udgangspunkt, JA
• Dog opnår vi med en systemisk tilgang, at der nemt kan afholdes flere mini-kurser i løbet af
sæsonen – Materialet bliver udarbejdet og fastlagt, så enhver examiner kan afholde et
kursus
Der bliver udarbejdet nogle specifikke krav, så det også bliver muligt at stile efter at blive
examiner.

Ønsker fra medlemmerne i forbindelse med udtjekskurset


Tilllære udtjekkere at fortælle hvordan nyudtjekkede kommer videre



Et uddannelsessystem et to niveauer:, niveau 1 og niveau 2. Hvor niveau 1 må springe
med én anden, indtil de er klar til at blive niveau 2.



Disse nivauer skal foregå efter ”Den hollandske version”



Eventuelt krav om at udtjekkere skal deltage på kursus hvert andet år



Gøre examiners standardiseret inden for FB’ern og i IU, hvis dette er muligt og ikke
kræver for meget postyr.

Medlemmernes Visioner for freefly i DK


Klubberne skal selv løfte nogle opgaver, så fx ”klubweekender” afholde, freefly fredag
eller to-flyver stævner med andre klubber.
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Eventuelt sequentials rekorder.

Andet


Det foreslås at der laves en progressions plan/ linje, så freeflyere kan se hvad de kan
lære step-by-step.



Mere video til at vise progression og udvikle og give inspiration til andre



En freefly årsvideo



En videoansvarlig til at samle materiale sammen fra konkurrencer, skillcamps og
andre aktiviteter, og som bliver betalt for at lave video og eksponere disciplinen på FB
og freefly fanen hos DFU.



Det efterspørges at der bliver mere aktivitet på DFUs freefly fane, så projekter,
aktiviteter mv. Kan findes der. Det drukner på FB side, og eftersom freefly.dks
hjemmeside er nedlagt, mangler vi en platform for freefly.

TAK FOR ET GODT ÅR OG ET GODT ÅRSMØDE
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