
                                         

 

 

Invitation til seminar i Aldersrelaterede Trænings Koncepter (ATK) for dansk skisport på Oure 

Idrætshøjskole på Fyn. 1. og 2. juni 2018 

 

Det er en stor fornøjelse, at Danmarks Skiforbund kan invitere trænere, ledere og andre med stor interesse 

for dansk skisport til seminar på Oure Højskole om aldersrelateret. Samtidig vil vi introducere og drøfte, 

hvilke initiativer og tiltag, vi kan lave i klubberne for at styrke arbejdet med klubbernes medlemmer i 

dagligdagen i Danmark, og når vi kommer på sne. 

Aldersrelateret træning går i den enkleste forstand ud på at skabe en rød tråd i arbejdet med vores aktive 

medlemmer – fra yngste til ældste. 

Undervejs i seminaret vil vi berøre andre vigtige temaer, som rekruttering og fastholdelse samt præsentere 

og drøfte den måde, vi ønsker at gøre det i dansk skisport. 

Endelig vil vi tale om videreuddannelse indenfor trænergerningen og præsentere Danmarks Skiforbunds 

uddannelsesmodel – hvoraf en del vil komme til at foregå i samarbejde med et større Skiforbund. 

Programmet for seminaret: 

Fredag: 

• Ankomst 17.30 (kaffe og kage)  

• Velkomst, formål og program – ved Henrik Oksholm, Skiforbundet 

• Præsentation af ATK for Danmarks Skiforbund version 1.0 – ved Kim Bremer, Skiforbundet 

o Hvad er ATK? 

o Hvorfor ATK? 

• Videre forløb og proces omkring ATK 

• Hvordan skaber vi sammen indhold i klubbernes træningstilbud: 

o Hvad lægger de aktive vægt på? Hvordan fastholder vi de aktive? 

• Videre udviklings- og implementeringsforløb 

• Case: ved Louise Rohr fra Dansk Triatlon Forbund, som med succes har implementeret 

Aldersrelateret Træningskoncept 

• Fælles middag kl. 20.30 

Lørdag: 

• Fælles morgenmad 

• Opstart kl. 08.30 



• Erfaringer fra Norges Skiforbund, som har arbejdet med ATK i mange år – og revideret koncepterne 

undervejs (endeligt navn annonceres senere) 

• Indlæg fra to danske skiklubber, som har haft succes med faste træningstilbud i Danmark 

o KS – ved Kim Bremer fortæller om deres børnehold på langrend og Ski 365 

o Anden klub - TBA 

• Frokost 

• I grupper planlægger og afvikler vi eksempler på gode, relevante aldersrelaterede træningspas, som 

kan anvendes i klubberne herhjemme til inspiration for hinanden og med brug af de mange 

fantastiske faciliteter, vi har på stedet – seminardeltagerne er selv trænere og medier 

• Præsentation af Skiforbundets videre arbejde omkring klubudvikling og introduktion af 

træneruddannelsen (og kaffe og kage) ved Henrik Oksholm, Skiforbundet 

• Afslutning 15.00-15.30 

Det praktiske 

Pris for deltagelse er 150,- kr.  inkl. forplejning og overnatning. 

Skiforbundet fakturer din klub efter seminaret. 

Vi overnatter i klasseværelser, så man skal selv medbringe sovepose, håndklæde og luftmadras/madras. 

Alternativt kan der bookes overnatning i det nærliggende Majorgaarden, som dog er for egen regning – se 

dette link: http://www.majorgaarden.com/vaerelser.aspx 

Medbring idrætstøj til udendørs & indendørsaktiviteter lørdag. 

Tilmeldinger sendes til Henrik Oksholm på mail: ho@skiforbund.dk  

Oplys venligst: Navn, e-mail, telefonnummer og klub. 

Før seminaret vil alle deltagere modtage version 1.0 af Danmarks Skiforbunds Aldersrelaterede 

Træningskoncept (ATK). 

Adressen på Oure er: Idrætsvej 1, 5883 Oure 

 

Vi glæder os til et spændende seminar sammen! 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Skiforbund 

 

 


