
Referat af bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark d. 14. marts i Odense 

Deltagere: 

Ole Norling Mathiassen 

Karsten Lykke Jensen 

Lars Mensal 

Kim Skov Jensen 

Jørgen Kilsgaard 

Henrik Oksholm 

Gæst: Mads Buhl 

 

Dagsorden  

1) Status og evaluering på "Team U16" strukturen denne sæson  

   a. AKD vinklen: gennemgang og redegørelse ved Henrik: 

Henrik redegjorde for oplevelserne og modtaget feed back i løbet af sæsonen: 

• Generelt et godt sportsligt niveau 

• Større FIS gruppe end nogensinde – positivt, at vi kan fastholde løbere 

• Niveauforskellen i den samlede gruppe har været stor, men er af trænerne kun oplevet 

problematisk i forbindelse afvikling slalomtræningen, da nogen skal træne i knæporte / juniorporte 

og andre i seniorporte 

• Antallet af udbudte skidage er øget, men kun få har benyttet den fulde (guld)pakke – andre spreder 

sine aktiviteter ud over en større periode 

• Klubberne har meldt ind omkring: 

o Er det sportslige niveau for lavt på nogen af de nye løbere? 

o Er det et landshold eller et ekstra tilbud om mere træning end klubberne kan tilbyde? 

o Hvilke retningslinier er der for, hvem der må køre/træne i tøj, der ”ligner” landsholdstøj? 

o Forvirring omkring, hvornår man er gæst og hvornår man er inviteret over til træning 

   b. Klub vinklen: Input fra klubrepræsentanterne 

I tillæg til ovenstående kom der følgende input: 

Holte: Uklarhed om udtagelse af løbere til holdet – også i FIS alderen 

KS: Haft en løber med, som har været meget tilfreds. Klubben har haft gode relationer til Kraftcenteret. I KS 

undrer man sig dog over, at man skal betale kontingent for at en løber ”forlader” klubben ved kun at træne 

med U-16/Junior FIS gruppen. 

 

 



Hareskov: 

Etableringen af AKD har været vigtig og har givet værdi. 

• Fremadrettet en større skelnen mellem tilbud til landsholdsløbere og dem der ikke er 

landsholdsløbere, men gerne bare vil mere 

• AKD træning til ikke-landsholdsløbere skal som udgangspunkt være et supplement til klubberne 

• For gæsteløbere skal der være en mere synlig politik 

• Træning på tværs er godt, og vi skal afvikle flere konkurrencer 

Hobro: 

• Glade for det fine samarbejde omkring konkurrencerne i uge 49 og 3 

• Oplever ikke problemer i forhold til udvanding af klubbens løbere. 

• Vi skal ikke være bange for udvanding, men der skal være et vist teknisk niveau 

Århus: 

• Når løbere rekrutteres allerede som 12-årige ind til et udvalgt hold, så betyder det sociale stadig 

meget – er det for tidligt at tage løbere ud af det sociale miljø allerede i U-13/14 alderen – bør 

grænsen for de yngste deltagere rykkes ”op”? 

• Det har fungeret godt for de Århus løbere, der er 100% med og det har fungeret godt som 

supplement for Århus løbere, der har villet mere i den yngre ende af skalaen, eller løbere i den 

ældre ende af skalaen, som i egen klub måske ikke har nogen på egen alder at træne med. 

• Gæsteløberordningen er god og bør udvides konceptuelt i den kommende sæson som supplement 

til klubbernes tilbud. 

Forbundets vurdering (JKI): 

• Generelt positivt, at der arrangeres så meget træning som muligt 

• Som løber skal der hele tiden være muligheder for at steppe et niveau op i træningen 

• Et samarbejde mellem klubberne er helt afgørende for, at vi kan nå dertil 

• AKD skal sikre så mange træningstilbud som muligt – og koordinere dem 

   c. Fælles konklusion: Hvad virker godt, hvad virker uhensigtsmæssigt. 

Det er et mindre problem træningsmæssigt med det store spænd mellem løberne. 

Det er vigtig at alle træningsmiljøer opfattes som ”åbne”. 

Vi skal adresse klubbernes bekymringer omkring udvanding og for tidlig rekruttering. 

Der skal være sammenhæng mellem niveau / udvklingskrav og træningstilbud og laves en sondring mellem 

landsholdsløbere og øvrige talentfulde dedikerede løbere.  

Det blev aftalt, at Jørgen Kilsgaard, Ole Norling Mathiassen og Henrik Oksholm arbejder videre med en 

beskrivelse af setup for 2016, som snarest muligt skal præsenteres for bestyrelsen og således at i hvert fald 

vores overvejelser og proces fremadrettet skal kunne præsenteres til DM. 

2) Kort status på DSKIF's/TE udvalget ønsker for elitearbejdet (FIS gruppen)  og 3) Tanker om et eventuelt 

tæt alpint sportsligt samarbejde mellem DSKIF og LSK med base på Hafjell 

   a. Forbundsvinklen: Kort redegørelse fra Jørgen 



Forbundet ønsker at arbejde med elitearbejdet ud fra at skabe størst mulig synergi for gruppen ud fra et 

fastholdelses og udviklingssynspunkt – dvs. hvordan fastholde løbere ved overgang til gymnasie – enten i 

skigymnasie eller med fortsat at dyrke sin sport med base i Danmark og i dansk gymnasie. 

Tillige skal der sikres løsninger for løbere, der efter endt gymnasie tid ønsker at fortsætte sin skikarriere. 

Der sigtes mod en løsning, der gerne på én destination indebærer samarbejde med: Det nationale 

skiforbund, en lokal skiklub med samme ønsker om fastholdelse og udvikling, det lokale skigymnasie og 

videregående uddannelsesinstitution/universitet. 

Vi ønsker at vurdere en struktur med en ansat landstræner kombineret med træningstilbud fra den lokale 

skiklub og en ekstern partner til at løse opgaver omkring camps, samlinger – landshold, U-16 hold mm. 

   b. AKD vinklen: Kort redegørelse fra Henrik 

Det er vigtigt, at ingen i det fremadrettede setup stilles ringere, end de er i dag. 

Der skal skabes et overblik nærmest på ugebasis, hvad der kræves i praksis af trænere, overfor hvilke 

løbere osv. 

Der er foretaget første sonderinger med Norges Skiforbund og Lillehammer Skiklub som en mulig base. 

Konklusion om disse punkter: 

Efter en del input og debat blev det besluttet, at HO skal arbejde videre med oplægget og samtidig huske at 

sikre, at de fire aktuelle definerede eliteløbere får mulighed for at fremlægge deres behov og tanker for 

den kommende sæson. Ole og Jørgen vil støtte Henrik i arbejdet. 

 

4) Organisering af den sportslige struktur i AKD 2016/17 (60 min) 

    a. Snitflade til klubber og raceteams (rekrutteringsdel) 

    b. Løberkategorier/medlemskaber 

    c. Landshold, herunder støtteordning 

    d. Landsholdsbase 

Punktet blev behandlet under punkt 2 og 3 med samme konklusion samt at oplæg for sæsonen 16/17 

udarbejdes af Jørgen Kilsgaard/Ole Norling Mathiassen og Henrik Oksholm til beslutning i AKD. 

5) Kort status på økonomi 

Kim Skov Jensen redegjorde for likviditet og de enkelte hovedposter i budgettet. 

Der forventes et mindre overskud for de første 18 måneders drift afhængigt af løbertilskud til eliten og 

resultat for DM på Hafjell. 

 

 

  



 

6) Planlægning af AKD generalforsamling 2016 (20 min) 

    a. Tid og sted (juni eller august) 

    b. Valg til bestyrelse / nye medlemmer (hvem er egentlig på valg?) 

    c. Praktisk vedrørende klubinvitationer 

Efter en kort drøftelse blev konklusionen, at disse ting ikke er fastlagt endeligt endnu. Dog blev det 

besluttet at afholde ordinær generalforsamling i sidste halvdel af august. Karsten Lykke Jensen tilkendegav 

at han ikke genopstiller til bestyrelsen. 

 

7) evt. 

HO´s fremtidige ansættelsesforhold hos Skiforbundet blev drøftet. 

Aftalen er at HO ansættes i forbundet, men at AKD ”lejer” HO´s arbejdskraft 15 timer om ugen på hidtidige 

vilkår. Det blev aftalt, at de praktiske detaljer i forbindelse hermed ikke fordrer at der laves nye 

dokumenter nu. Dette kan fastlægges i løbet af sommeren. 

Enighed om, at dette er en acceptabel fremtidig løsning. 

 

 


