
Årsberetning 2016/2017 Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) 

 

Indledning 

Denne årsberetning omhandler det andet regnskabsår i AKD’s virke, dvs. fra og med den 

1. juni 2016 – 31. maj 2017.  

Omfanget af AKD’s organisatoriske og praktiske arbejde er øget betragteligt i forhold til 

udgangspunktet i 2015, idet der på generalforsamlingen 30. august 2016 blev indskrevet 

i vedtægterne, at AKD foruden rekruttering og talentudvikling også skal drive eliten af 

dansk alpin konkurrence skiløb. Denne opgave har AKD søgt at løfte i overensstemmel-

se med ”Beyond Skiing 2022”-visionen og i harmoni med de øvrige AKD kerneaktivite-

ter.  

I sidste års AKD beretning (sæsonen 2015/16) står der: 

”Op mod denne sæson (16/17) har AKD opstillet flg. vision-grundtanke: 

AKD skal opbygge tilbud som kan rekruttere og udvikle et stigende antal talenter – 

og fastholde dem i alpin skisport herunder sikre tilbud og støtte til landsholdsatleter 

fra U16 til Senior A-niveau og rekruttering i tråd med ”Beyond skiing 2022”  

 

På de sportslige parametre vil AKD i kommende sæsoner gerne måles på; 

 

 Deltagelse og placeringer ved kommende store konkurrencer (OL i Sydkorea, 

VM i St. Moritz og Åre, JVM i Åre og EYOF i Tyrkiet etc.) 

 Niveau og forbedring i FIS-punkter for FIS-løbere 

 Antal starter i WC, EC/NorAm og FIS-løb 

 Deltagelse og podieplaceringer i børne FIS-løb 

 Antallet af løbere i de forskellige atletkategorier 

 Antal deltagere ved DM og andre danske konkurrencer 

 

På kerneparametre parametre vil AKD gerne måles på; 

 

 Antal medlemsklubber i AKD 



 Samarbejdsaftaler 

 Arbejdsgrupper på tværs af klubberne 

 Udvikling / uddannelse af klubtrænere 

 Sociale og idrætsmæssige relationer på tværs af klubberne” 

 

Beskrivelsen af sæsonen 2016/17 vil tage udgangspunkt i ovenstående punkt for punkt: 

 

Sæsonen 2016/17 

Målsætning 1 (vision-grundtanke)  

AKD skal opbygge tilbud som kan rekruttere og udvikle et stigende antal talenter – og 

fastholde dem i alpin skisport herunder sikre tilbud og støtte til landsholdsatleter fra 

U16 til Senior A-niveau og rekruttering i tråd med ”Beyond skiing 2022” 

 

AKD har arbejdet videre med etableringen af fast base i Lillehammer regionen. Der er 

indgået samarbejdsaftaler med Lilliehammer Ski Klub (LSK) og NTG-Lillehammer 

omkring vekselvirkning på træningsfaciliteter. Der har været skabt adgang mod egen 

betaling til  en studielejlighed på Hafjell, hvor op til 4 atleter ad gangen har været ind-

kvarteret, og lejligheden har fungeret fint for atleter, der er på kortere eller længere træ-

ningsophold udenfor de programsatte træningsture.  

Der er ansat en kompetent fuldtidslandstræner, Jernej Koblar, og som har sin base i Lil-

lehammer-området og har et opmagasineringsrum til porte og andet udstyr under gondo-

len på Hafjell. Jernej er gennemgående træner for de bedste junior- og seniorløbere. Til 

landstræneren er der etableret en bilordning, således at udstyr m.m. let kan transporteres 

rundt. Samarbejdet med ARA og Sven Ulrich er videreført og forankrer U16-

landsholdet. De 3 store nationale konkurrencer er afholdt på Hafjell/Kvitfjell og med 

stor inddragelse af klubberne. Dette har været et bidrag til at introducere ”Lillehammer-

basen” for nye klubaktører og gjort det muligt for AKD at profilere de initiativer og mu-

ligheder, der samler sig i disse år. En flot manifestation af dette var tilstedeværelsen af 

DR under DM-konkurrencerne. Et fyldigt indslag over flere dage i DR Sporten præsen-

terede vores sport og ambitioner på fornem vis.  

Samlet set er det bestyrelsens opfattelse, at vi er nået langt i forhold til at sikre et konti-

nuerligt og fuldt træningstilbud til ambitiøse danske alpinløbere, også dem med bopæl i 

Danmark, og som forener hensynet til skolegang og uddannelse, akkurat som det er til-

tænkt i ”Beyond Skiing” visionen.  



 

 

Målsætning 2 (sportsligt) 

Deltagelse og placeringer ved kommende store konkurrencer (OL i Sydkorea, VM i St. 

Moritz og Åre, JVM i Åre og EYOF i Tyrkiet etc.) 

 

AKD investerede megen tid og økonomisk ressource på at gøre VM-deltagelsen i St. 

Moritz til en god og succesrig oplevelser for de danske atleter. Særligt var det et mål at 

have fokus på nationalholdfølelsen, hvilket vi mener lykkedes i pæn udstrækning. Der 

var fine evalueringer fra atleterne efterfølgende, men også relevante forbedringspunkter. 

Det danske hold bestod af 6 atleter, (Charlotte T. Lemgart, Nuunu C. Berthelsen, Chri-

stoffer Faarup, Casper Dyrbye, Marcus Vorre og Mark Holme Staunsager), landstræner 

Jernej Koblar flankeret af Anders Neteland som primær assistent på fartdisciplinerne, 

fysioterapeut Mette Holm, foruden andre officials i form af Henrik Faarup (læge), Jane 

Faarup, Flemming Dyrbye samt Casper Vorre. 

Christoffer Faarup leverede fremragende resultater, og optrådte i bedste TV-sendetid, da 

han på baggrund af en top 30 placering i kombinationsstyrtløbet, startede blandt nogle af 

verdens bedste skiløbere i kombinationsslalomløbet. For skiinteresserede danskere 

hjemme i stuen var dette øjeblik en næsten surrealistisk TV-oplevelse. Christoffer gjorde 

arbejdet færdigt til en flot slutplacering. Kombineret med top 30 præstationer også i Su-

per G og VM-styrtløbet – og i tider tæt op ad verdenstoppen – var der tale om et gen-

nembrud til den danske offentlighed. Flere af de øvrige atleter præsterede også godt og 

giver bestemt håb om mere.  

Junior-VM i Åre blev ikke prioriteret i samme grad som senior-VM, og illustrerer på 

den måde de økonomiske og ressourcemæssige begrænsninger som AKD må indse gør 

sig gældende i vores sport. Vi kunne have ønsket os mere fokus på junior-VM, som på 

mange måder er en mere relevant begivenhed for de yngre atleter end senior-VM. Dette 

har AKD for øje i kommende sæsoner. I Åre deltog dog 4 atleter: Christian Skov Jensen, 

Marcus Vorre, Jonas Barslund og Mark Holme Staunsager. Sportsligt må det ærligvis 

siges, at der ikke var meget at juble over, om end Marcus Vorre kørte et relativt flot 

styrtløb der rakte til en placering midt i feltet og meget godkendte 56 FIS-punkter. 

Til EYOF Tyrkiet deltog Danmark  med 6 junioratleter, 2 drenge og 4 piger. I storslalom 

var der meget flotte præstationer. De 4 piger placerede sig fra pladserne 23-35 blandt de 

57 deltagere og kørte pæne FIS punkter hjem (70-100), ligesom Thor Oksholm kørte et 

flot GS løb og endte som nummer 23 ud af 60 startende (86 punkter). Generelt viste de 

danske deltagere et lovende niveau i feltet.    



 

 

Målsætning 3 (sportsligt) 

Niveau og forbedring i FIS-punkter for FIS-løbere 

 

På baselisten 2017 (forud for sæsonen 16/17) figurerede der 16 aktive danske løbere. På 

baselisten 2018 var dette tal steget til 23. Samtidig har niveauet for de aktive flyttet sig i 

gunstig retning. Blandt de aktive gengangere fra baselist 2017 til baselist 2018 (14 atle-

ter) er FIS gennemsnittet i SL og GS faldet fra henholdsvis 127 og 115 punkter til nu 

106 og 86 punkter, dvs. helt objektivt en relativ forbedring på rundt regnet 20 %. Da fle-

re af de nye unge FIS løbere på listen samtidig har kørt punkter hjem omkring 100 i de-

res debut-sæson, vidner det om en general niveau fremgang. Endelig er det værd at næv-

ne at Christoffer Faarup har flyttet sig fra omkring 23 punkter i DH og SG til nu om-

kring 16 punkter og kørte disse forbedrede resultater på EC-niveau. Marcus Vorre for-

bedrede sig i DH, Casper Dyrbye forbedrede sig pænt i GS og Ida Brøns samt Nuunu C. 

Bertelsen i SL og GS. Det kan AKD på ingen måde tage æren for, men vi kan glæde os 

over det. Vi nævner det også i denne sammenhæng, da det fortæller os, at danske atleter 

har et mangeårigt forbedringspotentiale og derfor kan have held med at lave det alders-

mæssige ”catch-up”, der i reglen er nødvendigt for at danske alpinløbere kan begå sig i 

den internationale elite.  

 

 

Målsætning4 (sportsligt) 

Antal starter i WC, EC/NorAm og FIS-løb 

 

Uden at liste de danske starter i niveauet over FIS løb, så er det alene med Christoffer 

Faarups deltagelse i Europa Cup (og EC point) indlysende, at vi er bedre med. Også 

Casper Dyrbye og Marcus Vorre har deltaget i WC-løb og høstet værdifuld erfaring. Det 

skal dog pointeres, at med det gennemsnitlige danske topniveau (landsholdskriteriet er 

50-55 FIS punkter), så anser AKD det lige for tiden mere relevant at måle national frem-

gang i sporten på antallet af starter i EC/NorAm niveau samt FIS-løb og ikke på WC-

niveau. Vi råder reelt set kun over en løber ved indgangen til denne sæson der har mu-

lighed for at placere sig i WC. Det ændrer sig forhåbentligt over de kommende år.  

 

 



Målsætning 5 (sportsligt) 

Deltagelse og podieplaceringer i børne FIS-løb 

 

Der var dansk deltagelse i 4 af sæsonens børne FIS-løb; således i Andorra (8 deltagere), 

Folgaria (2 deltagere), Pra Loup (1 deltager) og Whistler (2 deltagere). Turen til Andorra 

blev udbytterig både på det sportslige og sociale plan. 

Nogle deltog internationalt for første gang og høstede erfaringer. For andre mere garve-

de løbere var der podieplaceringer i spil. Flere bemærkelsesværdige præstationer er værd 

at nævne. Specielt to første pladser og to andenpladser til Clara Marie Vorre i Andorra 

var enestående, men også hendes 7. plads i Folgaria imponerede. Ligeledes bør Maia 

Valde Søes 4. og 5. plads i Andorra samt 13. plads i Whistler, foruden Christiane Roer 

Madsens to top-10 placeringer i Andorra og Jeppe Holm Raggans 12. plads i Andorra og 

20. plads i Whistler. Alt sammen lovende og fremragende. 

 

 

Målsætning 6 (sportsligt) 

Antallet af løbere i de forskellige atletkategorier 

 

AKD ændrede alderskriteriet for deltagelse på U16-holdet, således at U14-løberne fort-

sat skulle forankres i klubberne, begrundet i et ønske om ikke at ”fortynde” klubbernes 

raceteams. Til gengæld blev det muligt for U14-løbere at påtegne sig aspirantstatus med  

træningsdeltagelse på udvalgte uger sammen med U16-holdet. På grund af disse ændrin-

ger, samt indfasning af en junior-FIS gruppe under AKD giver det ikke mening at frem-

lægge en direkte sammenligning af aktive AKD løbere fra forrige sæson til den netop 

afsluttede. Der er dog ingen tvivl om at flere løbere er forblevet aktive i overgangen fra 

U16- til junioralder sammenholdt med tidligere tider og det er meget positivt. Også an-

tallet af aktive på klubbernes raceteams, herunder AKD aspiranter, er vokset.  

Isoleret set har vi set en stagnerende volumen på U16-landsholdet, og der hersker en lille 

frygt for at denne gruppe er mere sårbar end for få sæsoner siden. AKD har fokus på det-

te i den igangværende sæson, og har delvist tilbagejusteret alderskriteriet til også at fav-

ne ældste U14-årgang. Dele af denne frygt kan dog ses som et relativt fænomen, idet der 

nu pludselig i modsætning til tidligere er synlige stærke grupperinger før og efter U16 

og endda markante gode U16-klubtræningstilbud ved siden af U16-landsholdet. Så 

spørgsmålet er om U16landsholdets mindre markante fremtoning end tidligere, snarere 

siger noget om et løft udenom U16-landsholdet. Under alle omstændigheder er U16-

holdet bestemt et fokuspunkt for AKD.   



Målsætning 7 (sportsligt)  

Antal deltagere ved DM og andre danske konkurrencer 

Deltagerantallet til dette års DM var uændret tilfredsstillende højt, og vi kunne igen i år 

glæde os over et stort volumen i toppen blandt flere af børneklasserne. Vedrørende DM 

er det på sin plads her at rette en særlig tak til Casper Vorre for en stor indsats i afviklin-

gen af alle konkurrencer under til tider vanskelige forhold. Også NKM og SKM var vel-

besøgte, og de tre konkurrencer er et anker i bestræbelserne på at samle klubbernes race-

aktiviteter. I år blev Danmarks Cuppen introduceret og bød, foruden de tre ovenstående 

konkurrencer, også på løbsafvikling i Sölden uge 42 og på Isaberg i uge 9 samt på Vallå-

sen. Cuppen blev gennemført relativt uhøjtideligt, vel vidende at der var tale om et ”test-

år”. AKD og udvalgene tror på konceptet, og agter at videreføre Danmarks Cuppen med 

passende justeringer.    

 

Målsætning 8 (kerneparameter) 

Antal medlemsklubber i AKD 

 

Københavns Skiklub (KS) blev optaget som nyt AKD klubmedlem i forbindelse med 

generalforsamlingen i august 2016, således at AKD nu tæller 5 klubber mod 4 ved stif-

telsen. KS besidder stort potentiale indenfor alpint, og har allerede mange unge talenter i 

spil til AKD holdene. KS’ deltagelse i AKD er meget værdsat. Ser man udover landet, er 

der udenfor AKD klubberne lige nu ikke megen race-aktivitet at spore. AKD har et ar-

bejde foran sig i retning af at facilitere rekrutteringen i nogle af landets øvrige skiklub-

ber, herunder traditionsklubber som eksempelvis Roskilde, Slagelse, Odense, Vejle og 

Aalborg.    

 

 

Målsætning 9 (kerneparameter) 

Samarbejdsaftaler 

 

AKD har indgået samarbejdsaftaler med: 

Sponsorer 

Audi   BioNord   Dansk Revision 

Steep & Deep  Pavillion Construction 



Landstræner Jernej Koblar  U16-landstræner Sven Ulrich / ARA 

 

LSK  Alpinco  NTG-Lillehammer 

  

 

Målsætning 10 (kerneparameter) 

Arbejdsgrupper på tværs af klubberne 

 

To meget vigtige arbejdsudvalg med reference til AKD er løbet i gang og besat af kom-

petente personer i skimiljøet: 

 

- AKD Konkurrenceudvalget 

Varetager planlægning og afholdelse af de danske nationale konkurrencer og fastsæt-

ter reglementer for disse, herunder Danmarks Cuppen. Alle overordnede budgetmæs-

sige forudsætninger for disse aktiviteter fastsættes af AKD bestyrelsen. 

  

- AKD Trænerudvalget 

Varetager koordinering af klubtræning og bistår AKD og landstræneren omkring ud-

tagelse af atleter til de respektive AKD-hold. Vejleder AKD i spørgsmål om træner-

uddannelses initiativer i en dansk kontekst, og er generelt det organ, foruden lands-

træneren og U16-træneren, som AKD søger sparring hos vedrørende træningsrelate-

rede problemstillinger. 

 

 

 

Målsætning 11 (kerneparameter) 

Udvikling / uddannelse af klubtrænere 

 

En egentlig dansk klubtræneruddannelse er endnu ikke lanceret, men de sidste års tætte-

re samarbejde klubberne imellem omkring træningen på sne, har styrket interessen på 

trænerdelen og bragt nye emner i spil. Det forventes at trænerudvalget vil bidrage til en 

fortsat styrkelse og fælles forståelse i opbygningen af danske træner kompetencer. 

 

 



Målsætning 12 (kerneparameter) 

Sociale og idrætsmæssige relationer på tværs af klubberne 

 

I punkt 7 er omtalt de danske konkurrenceuger som et vigtigt omdrejningspunkt for 

klubberne. Også den årlige Sölden-tur i uge 42, arrangeret af Skiklubben Hareskov, bi-

drager i stigende grad til at styrke klubrelationerne, og er et glimrende eksempel på at 

race-aktiviteter ikke kun udgår fra AKD. Det ligger AKD-bestyrelsen meget på sinde, at 

klubberne identificerer sig med AKD. AKD er klubberne og klubberne er AKD. Sam-

men driver vi sporten, og det er via vores fælles oplevelser på sneen, at vi indser og an-

erkender, hvor meget vi kan løfte ekstra, når vi forener forskelligheder og divergerende 

synspunkter og skaber miljø og atmosfære. Vekslen mellem træning på tværs af klubskel 

og i egen klubbane har vist sig uendeligt værdifuld, og har i de fleste årgange skabt en 

social vinderkultur. Jo, vi konkurrerer, og jo, vi vil vinde, og jo, vi tuder når vi taber. 

Men, vi konkurrerer med og ikke mod hinanden, og det gør det mindre ensomt, og mere 

frugtbart at træne og præstere.      

 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Året har budt på en enkelt udramatisk udskiftning i bestyrelsen, idet en omrokering i 

Danmarks Skiforbunds bestyrelse medførte, at Jesper Lund Madsen mod slutningen af 

sæsonen blev afløst af Kuno Brodersen som Skiforbundets repræsentant i AKD-

bestyrelsen. Tak til Jesper for en god og loyal indsats. 

Bestyrelsesarbejdet har i denne sæson været i god gænge uden væsentlige uoverens-

stemmelser. En stående udfordring er at finde fyldig samtid til at nå tilstrækkeligt i dyb-

den med substantielle emner. Vi kunne ønske os lidt færre telefonmøder til fordel for 

flere fysiske møder, men det er desværre nok urealistisk. Ligeledes må bestyrelsen indse, 

at vores stadige bestræbelser på at højne kommunikation udadtil lidt for ofte bliver for-

styrret af anden travlhed.  

I AKD-bestyrelsen er vi bevidste om, at der med planlægning og udførelse af en fælles 

kurs for klubbernes race-aktiviteter og eliteløbere, også følger enorme kompromisser og 

endda kameler, der skal sluges. Det perfekte træningsoplæg, den perfekte træner, den 

perfekte kalender, det perfekte tøj etc. findes muligvis, når personen hedder ”ego”, men 

ikke når personen hedder ”alle”. Til gengæld er der uendelig meget mere energi i ”alle”, 

og hvis ”alles” energi ensrettes bare en lille smule, så når ”alle” meget længere end 



”ego” trods slugte kameler, og har det givetvis været sjovere. Men det kræver diskussio-

ner, det kræver uenigheder og det kræver glimtvis vrede at gå denne vej. Det er vi i AKD 

helt på det rene med. Uenighed er fundamentalt, et næringsstof vi behøver. Hvad ingen 

af os synes om er motivforvridning, personnedgørelse, hån, beskyldninger og lignende 

giftigheder. Heldigvis har vi set meget lidt af den slags i den forgangne sæson. Det er 

vores opfattelse og håb, at vi nærmer os et fælles ståsted hvor vi kan ”skændes” uden 

giftigheder, og hvor der på trods af kompromisser, gror en vilje frem i hele race-miljøet 

til at løfte os videre i den retning, som er udstukket.          

Der er mange at takke efter hver sæson. I frygt for at glemme nogle vil vi undlade at li-

ste navne. I stedet vil vi takke bredt til; 

Venner i Norge 

Klubaktører 

Forældre 

Trænere 

Officials 

Udvalgsmedlemmer 

Sponsorer 

Danmarks Skiforbund 

… og endelig en særlig tak til jer der sætter engagement og temperament i spil på spor-

tens vegne.  

 

 

Tak for en god sæson 2016/17! 

 

 

 

På vegne af AKD bestyrelsen  

Ole Mathiassen 


