
Referat AKD telefonbestyrelsesmøde onsdag 17. januar. 

Deltagere: Kim Skov Jensen (SH), Niels Leth (Hobro), Jørgen U Jørgensen (HIS), Mette Lund (KS), Ole 

Mathiassen (Aarhus), Kuno Brodersen (DSKIF) og Henrik Oksholm (sportschef). 

1. Seneste referat 

Enkelte rettelser og kan derefter godkendes. 

2. DM  

Via Casper Vorre kontakt til en nordmand der har ekspertise til at stå for timing-delen. Vi kan ikke anvende 

storskærmen desværre, men med livetiming og speaker er det OK. Sven Ulrich skal spørges og hyres som 

Chief of Race, Jamie Dunlop som TD. Vi tager udgangspunkt i LSK mandskabsplan. Løbsprogram er på plads. 

3. Sponsorstatus 

Udkast til forskellige fordelingsnøgler ved tegning af et stort hovedsponsorat blev drøftet. 4 forslag blev 

fremlagt på baggrund af et møde imellem Faarup, Niels, Kim og Henrik. Forslagene vægter en 

procentmæssig fordeling til henholdsvis Faarup og AKD på forskellig vis. Bestyrelsen besluttede at lade Kim 

udarbejde et femte forslag, som allokerer sponsoratet i 3 puljer (Faarup, AKD og præstationsbaseret pulje). 

4. OL 

Christoffer Faarup udtaget, set-up er på plads. Casper Dyrbye opfylder som den eneste øvrige atlet OL-

kriterieret såfremt en ekstra OL plads kommer i spil. 

5. Junior VM 

Marcus Vorre deltager i fartdelen og har Jernej med som træner og Casper Vorre som hjælper. 

Det er Jernejs opfattelse, at vi næste år er klar til at sende et større hold afsted med sportslig relevans. 

6. Landstræner 

Vi er midt i sæsonen, og der forestår en snarlig “MUS”-samtale med landstræneren. Denne vil blive afholdt 

på Hafjell efter fartugen med deltagelse af Kim, Ole og Henrik og der er/bliver indhentet feedback fra 

relevante interessenter forud denne. 

7. Sæsonoplæg 

Udskydes til et snarligt møde med dette som eneste punkt.  

8. Træner sæsonkort 

Desværre har der været uklarheder over fordeling af gratis sæsonkort til trænere (1 pr. 10 løbere), og dette 

skal næste år meldes klart ud. 

9. Tøjpakker 

Er meget beklageligt ikke klar endnu. Fra næste sæson bliver det godt, da vi vil være rettidigt ude. 

Ole Mathiassen 


