
Referat af telefonbestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark d. 20. april 

Deltagere: 

Ole Norling Mathiassen 

Karsten Lykke Jensen 

Lars Mensal 

Kim Skov Jensen 

Jørgen Kilsgaard 

Henrik Oksholm 

 

Dagsorden  

1) Lægge os fast på at etablere aftaler med Lillehammer (ja/nej) indenfor rammerne af TE-

udvalget/forbundets ønsker for et fremtidigt elite og talent set up. 

2) Beslutning om ny landstræner. 

 

Ad 1)  

Først redegjorde Jørgen Kilsgaard og Henrik Oksholm for de seneste aktiviteter indenfor etableringen af det 

fremtidige elite og talent set up og de notater, der var blevet fremsendt til bestyrelsen. 

Karsten Lykke Jensen bad om at notaterne udsendes tidligere, så der bliver en chance for at studere dem 

grundigere og at stille uddybende spørgsmål. Til dette møde var udsendt et første udkast til budget for 

16/17 og en beskrivelse af setup med udgangspunkt i Lillehammer – materialerne blev udsendt samme dag, 

som mødet blev afholdt, da de først var færdige på det tidspunkt. 

Der har været afholdt møder med Lillehammer Skiklub, Jernej Koblar som er et potentielt emne som 

landstræner, Norges Skiforbund, som alle er positive overfor vores model. Der har endnu ikke været afholdt 

møde med NTG, Lillehammer, men Jørgen har talt med dem (Jørtik) i telefonen – ligesom Kim har en dialog, 

der understøtter, at de gerne vil samarbejde. HO aftaler møde med dem hurtigst muligt. 

Kim gennemgik sammen med Henrik det meget foreløbige budget, hvor udgiften til en landstræner er 

indarbejdet – ligesom det er baseret på den struktur, der er beskrevet i det udsendte notat med fordeling 

af løbere i 5 kategorier og med mulighed for at ”købe” træning mm. På forskellige niveauer (medlemskab, 

tilkøb af ”FIS” pakke med mulighed for permanent træning i dagtimerne på Hafjell, ”Boligpakke” med tilbud 

om fast bolig og opbevaringsmuligheder, ”aspirant pakke” og gæsteløbere. 

Budgettet er på nuværende tidspunkt behæftet md væsentlig usikkerhed, som primært er omkring 

brugerbetaling fra løbere, da vi på det tidspunkt mødet blev afholdt ikke har modtaget indstillinger fra 

klubberne.  

Der regnes også med en opdrift i sponsorindtægterne, som naturligvis også er usikker. 

Karsten Lykke Jensen og Lars Mensal gav udtryk for, at det på nuværende tidspunkt er et budget med stor 

usikkerhed. Lars foreslog, at vi i forbindelse med det videre budget arbejde udarbejder en risikovurdering, 



hvor vi laver forskellige scenarier, som tager stilling til, hvordan det ser ud med f.eks. 30 løbere tilknyttet, 

20 løbere tilknyttet osv., så vi har en plan A, B og C hvor udgifter kan tilpasses efter indtægter. 

Ole lagde vægt på, at U-16 løbere, aspiranter osv. ikke må stilles ringere end i dag. Der budgetteres med 

næsten uændrede udgifter til ARA, så aktivitetsniveauet overfor denne gruppe skal fastholdes. 

Der var nogen opklarende spørgsmål til økonomien omkring den fysiske træning, som blev besvaret. 

Karsten Lykke spurgte til varigheden af aftalen med landstræneren. Der er på nuværende tidspunkt ikke 

taget stilling til detaljerne omkring en evt. ansættelse. 

Herefter blev der bestyrelsen spurgt, om der er opbakning fra bestyrelsen/klubberne til at gå videre med 

projektet om at etablere en træningsbase med ny landstræner i Lillehammer: 

Århus/Ole: OK til modellen, Århus bakker op om projektet 

Hobro/Karsten: OK med det, men vi mangler større sikkerhed omkring økonomien forbundet med det 

Hareskov/Kim: Hareskov er med og vil gerne være involveret i det videre arbejde. 

Holte/Lars: Holte er med. 

 

Ad 2) Landstræner 

Henrik skal mødes med Jernej Koblar dagen efter mødet og har behov for et mandat til at indlede drøftelser 

om evt. ansættelse. 

Det blev aftalt, at Henrik har mandat til at indlede forhandlinger med henblik på ansættelse, men at en 

ansættelseskontrakt skal godkendes af bestyrelsen. 

Sideløbende med drøftelserne skal der arbejdes videre med budgettet. 

Ole skal indkalde til nyt bestyrelsesmøde hurtigt for at drøfte budget, ansættelse og foranking af det nye 

setup. 

 


