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Forslag til visioner og tiltag
-

Udarbejdet af arbejdsgruppen v/ Lasse Svendsen og Marie-Louise Andreassen

Vi vil fremme aktiviteter indenfor freestyle sport/miljø og talentarbejde året rundt. Vi vil etablere talent- og
landshold inden sommeren’17, og med udgangspunkt i disciplinen slopestyle afvikle træningscamps med
færdigheder inden for aircontrol, kropsspænding og balance. Kompetencer der ligeledes ligger inden for
halfpipe, big air, freeride og pukkelpiste som alle er under kraftcenteret. Når/hvis talentmassen har vokset
sig tilstrækkelig stor inden for en af disse discipliner, tiltænkes det at tilbyde mere målrettet træning for
dette landshold.
●
●
●

Frem mod OL 2018 vil vi støtte de nuværende tre atleter som har mulighed for at kvalificere sig til en
plads til dette OL.
Frem mod OL 2022, vil vi samle et landshold, hvor så mange som muligt kvalificerer sig til OL.
Vi vil der ud over samle et freestyle talentlandshold, der skal agere fødekanal til landsholdet.

Projekt tidslinje FK

Efterår
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2017

Struktur i FK
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Kraftcenteret er en egen forening under Danmarks Skiforbund med egen bestyrelse og vedtægter.
Forbundet har et født medlem i kraftcenterets bestyrelse.
Skiklubberne under Danmarks Skiforbund er medlemmerne i kraftcenteret.
Atleterne er medlemmer i skiklubberne.
I kraftcenteret vil vi arbejde med generalforsamlingen som det øverste organ.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som løbende kan nedsætte arbejdsudvalg, der refererer til et
ansvarligt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet er født formand formand for det pågældende arbejdsudvalg.
Arbejdsudvalget kan bestå af medlemmer af bestyrelsen, og af relevante personer, hentet ind udefra.
Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt. Det pågældende bestyrelsesmedlem, der som formand
for et arbejdsudvalg, afrapporterer på hvert bestyrelsesmøde det foreløbende arbejde i arbejdsudvalget

Opgaver i FK
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Understøtte backyard setups i DK
Freestyle DM
Freeride DM
Træningscamps
Rekruttering til sporten
Samarbejde med klubberne
Samarbejde med efterskolerne
Supportere landsholdet
Koordinere træning for talent og udviklingsholdet
Nudging af klubberne til at tage flere initiativer for freestylemiljøet
Opdyrke freestylemiljøet i hele landet
Sponsorer
Kommunikation
Branding af atleterne og kraftcenteret
Samarbejde med Norge omkring træningsfaciliteter og landshold. Fælles træning, fælles teamcoach (Der er
skabt kontakt med det norske skiforbund)

Internationale konkurrenceaktiviteter
Aktiviteter 18 +
A.

B.

Aktiviteter frem mod OL
2018
1. FIS konkurrencer
2. FWT (Q)
3. WCC
4. WC
Aktiviteter frem mod OL
2022
1. FIS konkurrencer
2. WCC
3. WC
4. FWT (Q)

Aktiviteter under 18
1.
2.
3.
4.

FIS konkurrencer
WCC
WC
FWT (Q)

Proces
●

Valg af bestyrelse ved stiftende generalforsamling d. 9 februar.

●

Bestyrelsen konstituerer sig, og der nedsættes relevante arbejdsudvalg,
således at det arbejde som den midlertidige projektgruppe har iværksat
fortsætter.

Budget 2017
Indtægter omkring 400.000 kr.
➔
➔

Årligt tilskud fra Danmarks Skiforbund: 300.000 kr.
Kontingent fra klubberne under FK
◆
◆

➔

Medlemsbidrag pr. talent-/landsholds atlet fra klubberne
◆

➔
➔

750 kr. for klubber op til 500 medlemmer
1.500 kr. for klubber med 501+ medlemmer
A, B eller talenthold (1000, 500, 100)

Egenbetaling for træningscamps
Sponsorater

Budget 2017
Udgifter omkring 390.000 kr.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Teamcoach til WC
Landsholdssamling - snow
Landsholdssamling - off snow træning
Efterskole DM i freestyle / jib
Freestyle DM
PR → medie
Økonomisk støtte mod OL’18

Vedtagelse af vedtægter
Formål
1. At understøtte skiklubber under Danmarks Skiforbund med rekruttering samt talentudvikling inden
for freestyle ski- og snowboard
2. At fremme og udbrede kendskabet til freestyle og freeride ski- og snowboardsport
3. At medvirke til udvikling og implementering af aldersrelateret træning
4. At medvirke til udviklingen af dedikerede ski- og snowboardatleter frem mod deltagelse i national og
international freestyle ski- og snowboardsport
5. At supportere og drive eliten indenfor freestyle ski og snowboard
6. At samle, koordinere og udvikle alle operationelle aktiviteter under punkt 1-5

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Følgende personer har meldt kandidatur til bestyrelsen i FK
●
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Forbundets repræsentant (TBA)
Lasse Svendsen (SH)
Anna Mollerup (KS)
Marie-Louise Andreassen (SH)
Trine Dalberg Jørgensen (SS)
Kasper Lahn Mathisen (Din skiklub)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revidata v / Kenny Mencke

Eventuelt

