
Referat af AKD bestyrelsesmøde 9. september kl. 19-21. 

 

Deltagere: 

 Ole Norling Mathiassen, Århus Skiklub 

 Karsten Lykke Jensen, Hobro Skiklub 

 Kim Skov Jensen, Skiklubben Hareskov 

 Lars Mensal, Holte Ski 

 Jørgen Kilsgaard, Skiforbundet 

 Henrik Oksholm, Projektleder i AKD 

 

Agenda med beslutningspunkter er skrevet i kursiv. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Kort "rundt om bordet / siden sidst" 

4. Behandling af sager vedrørende: 

A: Sportsligt 

- AKD målsætninger 

- YOL udtagelseskriterier ved Jørgen 

- AKD Samlinger efterår, orientering ved Henrik 

- Tilmeldinger til FIS løb 

- AKD's rolle i støtte af seniorelite og FIS løbere 

- FIS development programme 

B: Destinationer, træningssamarbejde & organisation 

- Afholdelse af NKM, SKM og DM  (alpin cup) 

- Sæsonplanen og bemanding med trænere 

- Træner setup 16/17 

C: Økonomi og administration 

 - kort orientering ved Kim 

 - Støtte til enkeltløbere. Retningslinier fra Talent og Eliteudvalg (TE udvalget) 

 - Snitfladen mellem AKD og TE udvalg  

D: Medlemmer og diverse partnere 

- Bredderekruttering 

D: Kommunikation og marketing 

 - Sponsorstatus 

 - Hjemmeside 



 - Domæne navn 

5. Andre sager til behandling  

6. evt. 

7. Næste møde  

 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsoren 
 
Dagsorden godkendt uden ændringer. 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra sidst 
 

Referat godkendt uden bemærkninger 
 
 
Ad 3. Kort rundt om bordet 

 
Alle deltagere blev bragt på omgangshøjde mht. etablering af de nye arbejdsgrupper i forbun-
det og de seneste aktiviteter i det alpine kraftcenter, herunder opstart af fysisk træning, sam-
arbejde med ESAA i Århus, konkurrenceafvikling i den kommende sæson og de overståede 
samlinger i Wittenburg og Juvass. 
 
Ad 4. Behandling af sager vedrørende: 

 
A. Sportsligt: 

 
- AKD målsætninger. De fremsendte målsætninger blev godkendt med følgende 

tilføjelser/ kommentarer: 
o Det er vigtigt, at der på sigt etableres en struktur, der sikrer vidensde-

ling i kraftcenteret i f.eks. udvalg og arbejdsgrupper, dette er efterføl-
gende indarbejdet i målskemaet 

o Det er et vigtigt fokuspunkt at få flere medlemsklubber i kraftcenteret 
Målsætningerne er efterfølgende distribueret til Talent- og Eliteudvalget 

- YOL udtagelseskritier, er distribueret til løberne og til Talent- og Eliteudvalget. 
I kraftcenteret er der enighed om, at kriterierne er gode, men at tidspunktet 
for et evt. ”heads-up” løb bør placeres, så kandidaterne har mulighed for at 
komme  

- HO redegjorde for efterårets samlinger og fordelingen af trænere på samlin-
gerne. Redegørelsen blev taget til efterretning 

- Tilmeldinger til FIS løb: Kraftcenteret deler opfattelse med Talent- og eliteud-
valget af, at tilmeldinger bør koordineres et sted, samt at kraftcenteret er et 
logisk sted at lægge opgaven. Niels Molzen har tilbudt at hjælpe med dette og 
hans oplæg til, hvorledes det kan gøres er sendt videre til Talent- og Eliteud-
valget til endelig vedtagelse. 

- AKDs´ rolle i støtte af senior elite og FIS løbere. Enighed om, at Talent- og Eli-
teudvalget definerer såvel begrebet elite, som kriterier for tildeling af støtte. 
På baggrund heraf administrerer kraftcenteret opgaven fremadrettet. 

- FIS Development Programme – der er pt. ikke noget fordelingsproblem, da 
der ikke er for mange ansøgere. Fremadrettet fordeles disse pladser ud fra 
samme kriterier som støtte til eliteløbere. 

 
 

 
 



B. Destinationer, træningssamarbejde og organisation 

 
- Afholdelse af NKM, SKM, DM og Alpincup: Der er nedsat et udvalg, som pt. be-

står af Kenneth Bøggild, Jørgen Lindhoff, Søren Danig og Henrik Oksholm, 
som det blev aftalt skal eksekvere på de kommende konkurrencer. Det blev 
aftalt, at det er et mål at få opbygget en konkurrencegruppe, som vi tidligere 
har haft. HO starter rekrutteringen af deltagere i en sådan gruppe – alle må 
gerne byde ind med emner. 

- Sæsonplanen med bemanding og trænere blev godkendt og budgettet er til-
passet aftalerne med trænerne 

- Træner set-up 16/17: Enighed om, at forarbejdet skal startes op nu. HO star-
ter processen op.  

 
C. Økonomi og administration: 

 

- Kort orientering ved Kim: Kims redegørelse blev taget til efterretning – der er 
enkelt poster, der vil variere i forhold til budgettet, men det samlede billede 
har ikke ændret sig væsentligt. Redegørelsen blev taget til efterretning 

- Støtte til enkeltløbere. Retningslinier fra Talent- og Eliteudvalget. Dette er et 
tema for Talent- og Eliteudvalget på kommende møde d. 19. september – der 
er udarbejdet et svarbrev til løbere, der allerede har søgt om, at de må af-
vente udvalget. Indtil videre således ingen action på dette punkt fra kraftcen-
teret. 

- Snitfladen mellem AKD og Talent- og Eliteudvalget. JKI gennemgik kommiso-
riet for Talent- og Eliteudvalget 

 

D. Medlemmer og diverse partnere 
 

- Bredderekruttering: HO redegjorde for de planlagte tiltag med Morten Ager-
snap (besøg hos store alpine klubber, samarbejder med efterskoler og institio-
ner samt etablering af et turtilbud som er åbent for alle skiløbere med port-
træning. Indsatsen eksekveres efter uge 39. Tiltagene blev taget til efterret-
ning. 

 
E. Kommunikation og marketing 

 
- Sponsorstatus: Sponsorbudgettet er nået, men der arbejdes videre med at 

skaffe flere sponsorer – herunder Alpinco, som HO skal tale videre med i før-
ste omgang – hvis det giver mening, sætter vi et møde op med dem. 

- Hjemmeside: Vi anvender forbundets hjemmeside som vores hjemmeside – 
der foretages løbende tilretninger og HO opdaterer løbere og trænere samt 
kommer med input til øvrige relevante sider på forbundets hjemmeside 

- Domænenavne: Alpineskiracing.dk og Alpineskiracing.academy er pt. registre-
ret til kraftcenteret – også vigtigt, at e-mails kan opbevares/gemmes på et 
kraftcenterdomæne og ikke i diverse private mails. 

 
Andre sager til behandling: 

 
- Der var ingen andre sager til behandling 
 

5. Eventuelt 

 
Der var en kort drøftelse af om Hafjell er egnet til uge 49, som er en begynder uge. HO under-
søger forventede træningsmuligheder, KSJ taler med en lokal kontaktperson for at få input og 
Kenneth Bøggild taler med Stena Line om deres muligheder for at ændre bookinger i tilfælde 
af, at vi ønsker at ændre destination i uge 49 med kort varsel. 
 
HO/KSJ orienterede om, at der arbejdes med en trænersamling på Hafjell inden SKM. HO ar-
bejder videre med dette. 



 
 
Næste møde: 
 

Ole Norling Mathiassen indkalder til et telefonmøde. 
 


