AKD telefonbestyrelsesmøde 20/2
Søren Witt Andersen (suppleant) deltog ikke. Den øvrige AKD bestyrelse samt Henrik
Oksholm deltog.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse/opfølgning på referat december (Ole)
Opfølgning på VM (Niels-Henrik)
Opfølgning på EYOL (Kim-Henrik)
Opfølgning på børne FIS Andorra
Junior VM (Henrik)
Børne FIS (Henrik)
DM (Henrik)
Sæsonoplæg 17/18
A. overordnet struktur og budgetramme (Henrik-Kim)
B. rekruttering/klubsamarbejde/AKD-udvalg (Ole)
C. U16/aspirantgruppe (Henrik-Ole)
D. Junior-FIS gruppe (Henrik-Kim)
E. Senior A (Henrik-Niels)
F. norske løbere i junior-FIS set-up
G. ændringer fra 16/17 til 17/18 opsummeret (Ole)
9. Beslutningspunkt: Vedtagelse af sæsonoplæg 17/18 mhp. videre detaljering
og præsentation til DM
10.OL udtagelseskriterier (Niels-Henrik)
11.Næste møde

1)
Holdledere til de resterende børne FIS løb er på plads.
U16 forældrerollebeskrivelse mangler fortsat. Mette har anmodet Brian Valde om input. Skal forsøges
klargjort til den kommende U16 sæson.
Trænerintroduktionskursus på Kitzsteinhorn i maj afventer Kenneth Bøggilds hjælp til snarlig annoncering.
2)
Mundtlige efterretninger fra atleter og stab beskriver en generel god stemning og atmosfære i den danske
delegation, og sportsligt var der historisk gode præstationer.
AKD (foreslået af Niels) vil udsende et evaluerings survey til deltagerne og dertil specifikt bede Jernej og
Anders Neteland om en særskilt afrapportering.

3)
EYOL blev en fin oplevelse for de 6 danske deltagere, og som påskønnede at være afsted som en gruppe
med holdfølelse. Sportsligt blev der opnået fine placeringer og FIS punkter for mange af deltagerne.
4)
Børne FIS i Andorra var referet fra bl.a. Søren Klindt og Peter Holm en vellykket tur med god stemning og
endnu engang flere topplaceringer af danske løbere.
5)
Deadline for tilmelding er på fredag. Der er indløbet enkelte afbud, og 3 løbere er med uklar status. Henrik
følger op på disse. Lige nu tilmeldes med sikkerhed 4 atleter (Christian Skov Jensen, Jonas Barslund, Marcus
Vorre og Mark Staunsager).
6)
Topolino: 2 deltagere (Vitus Hanghøj og Clara Marie Vorre). Forældre agerer holdledere.
Pra Loup: Størrere gruppe. Morten Boldsen påtager sig holdleder hvervet.
Whistler: 2 deltagere (Adam Moe Lange og Jeppe Holm). Forældre agerer holdledere.
7)
Skier Cross forsøges afholdt om søndagen for U16 og ældre (seniormesterskab). Ved få tilmeldinger (< 8 hos
herre og < 4 hos damer) aflyses.
AKD foreslår samme udstyrsregler som sidste år men fastsættes af konkurrenceudvalget. Skal fremgå
tydelig i DM opslaget, der tilstræbes offentliggjort i næste uge.
8)
Henrik, Niels, Kim og Ole præsenterede i skitseform et oplæg for den kommende sæson under punkterne
8A-8G. Essensen af dette oplæg var som følger:
Den grundlæggende AKD struktur fastholdes, dvs. skibase i Lillehammer regionen, hovedtrænere iform af
Jernej Koblar (Landshold, Senior B og Juniorlandshold) og Sven Ulrich/ARA (U16 + aspiranter), samt
løberinddeling i 4 segmenter: aspirant/rekrutteringsalder (U12-U14), Udviklingsalder (U14-U16) og
Konkurrencealder/Junior-FIS alder (U18-U21) samt senior elite. Dertil fastholdes AKD's administrative
organisering, ligesom budgetrammen forventes uændret, måske lidt højere.
Belært af den igangværende sæson er der på løbersiden 2 bekymringer som addreseres i oplægget til
sæson 17/18: 1) Klubberne savner støtte i rekrutteringsarbejdet og 2) U16 holdet er spinkelt og ikke i
optimal trivsel. Oplægget indeholdt derfor følgende ønskede ændringer til sæsonen 17/18:
Rekrutteringsbekymring: Budgetpost søges afsat til målrettede rekrutteringsaktiviteter. Klubberne
inddrages i en beskrivelse af disse (Ole). AKD foreslår at der satses på Uge 49 (tidl. NKM) ugen som en
rekrutteringsbegivenhed med allokering af støtte til yngre løbere og evt. gratis løbsdeltagelse. Uge 49 bør
promoveres målrettet som en trænings og konkurrence uge med optimale betingelser for den nye
portløber, og træningen og konkurrence skal vinkles med fokus på venskaber og træningsfællesskab på
tværs af klubberne. Ole inviterer klubrepræsentanter til et møde i løbet af foråret.
U16 bekymring: U16 gruppen udvides aldersmæssigt med ældste U14 årgang, således at man kan opnå 3
sammenhængende år på U16. Dette vil også kunne styrke forældre kontinuiteten. Løbere fra yngste U14
årgang med højt nationalt niveau kan indgå som børneaspirant. Ældre løbere med potentiale, men uden
aktuelt tilfredsstillende niveau til at indgå i U16 eller på Juniorlandshold kan indstilles til U16 aspirantpakke
eller Junior FIS aspirantpakke. For alle tre aspirantpakkker (børneaspirant, U16 aspirant, junior FIS aspirant)

udbydes der 15 dage. Børneaspiranter kan kun deltage i U16 træning udenfor klubtræningsugerne af
hensyn til sammenhængskraften i klubbernes race teams. De ældre aspiranter kan deltage valgfrit i U16
træning, blot træningskapaciteten er til stede.
En del danske børne og junior løbere på højt nationalt niveau (typisk bosiddende i Norge) har i forvejen et
til tider dyrt set up der umuliggører fast deltagelse i U16 eller Junior-FIS træning. Til disse tilbydes en
"gæstepakke" på 20 dage, ikke at forveksle med gæsteløber på dagstakst, som uændret er en mulighed.
Junior B katagoriseringen nedlægges, så der alene opreres med Junior Landshold, Landshold og Senior B og
er de grupper der refererer til Jernej som træner. Til disse grupper vil knytte sig objektive
indstillingskriterier, der udarbejdes af landstræneren og godkendes af AKD. A- Landholdsløberne vil fortsat
kunne drage nytte af vederlagsfri træning i AKD regi. For de øvrige bliver der tale om en "pakke" betaling.
For indstilling til aspirantpakker og U16 opreres ikke med objektive kriterier (løberne har ikke FIS punkter).
Her er det trænerudvalget samt Sven Ulrich der foretager en fagligt og sagligt funderet vurdering af de
enkelte løbere som klubberne har indstillet.
Norske løber på AKD-hold: Der er rettede konkrete henvendelser fra 2-3 norske løbere som ønsker at
deltage i AKD trænings set up for junior-FIS gruppen. AKD er indstillet på dette så længe vi har
træningskapaciteten og det dermed ikke går udover de danske løberes træningsforhold. AKD ser faktisk en
gevinst heri og mener det vil gavne træningen. Prissæstningen af norske løbere blev debateret. Bestyrelsen
var enige om at de norske løbere skal betale en højere pris end de danske, da AKD aktiviteterne
understøttes af DIF tilskud og i sidste ende danske skattekroner. Henrik fik mandat til at forhandle en pris.
I vedhæftede bilag gives en skematisk skitse over de løbergrupperingerne der lægges op til.

9)
Ovenstående oplæg for 17/18 sæsonen blev bifaldet af en enig bestyrelse. Men det er vigtigt at
understrege at der ikke arbejdes videre med dette oplæg før det har været præsenteret bagud til
klubberne, bl.a. SH og HIS. Såfremt oplægget ikke møder alvorlig kritik fra klubberne blev det besluttet at
lade Niels, Kim, Henrik og Ole udarbejde en færdig præsentation (med løbende inddragelse af den øvrige
bestyrelse) til DM ugen på Hafjell. Endelig er det vigtigt at AKD facilitere en trænerevaluering og feed back
til vores 2 hovedtrænere med henblik på optimering af trænings set-up i 17/18.
10)
Udkast ved Niels og Kim er modtaget med tilfredshed i klubberne og skal nu præsenteres ved et møde med
de mest oplagte OL kandidater i maj.
11)
Evt. telefonmøde i marts (Før DM)
Fysisk møde i maj før repræsentantskabsmødet
Ole udsender doodle på begge

Ole Mathiassen 28. februar 2017

