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1. Referat fra bestyrelsesmøde 17/1 godkendt med enkelte rettelser.
2. Sæsonoplæg 2018/19: Indledende sæsonoplæg blev udarbejdet i
december 2017 ved Niels Leth, Henrik Oksholm og Ole Mathiassen. Dette
oplæg blev præsenteret for bestyrelsen på dagens møde. I oplægget er
de gennemgående strukturer fra indeværende sæson videreført med
uændrede løberkatagorier og kun beskedne justeringer på
udtagelseskriterier. Der er dog indtænkt en dansk assistenttræner til at
supportere primært U16 og til at understøtte overgangen fra U16 til
Junior FIS. Denne assistent foreslås at følge U16 gruppen på de relativt
få træningsture sydpå, hvorimod U16 træningen i Norge (hovedparten)
drives af Sven Ulrich. En markant præmis for den forestående sæson er
en forventelig budgetnedgang på 200.000 kr. (bortfald af en
ekstraordinær DSKIF pulje for indeværende sæson). Besparelser opnås
på indskrænkning af rekrutteringsbudgetpost (DSKIF har igangsat et
rekrutteringsinitiativ) og nedskrivning af kontant elitestøtte (A-løbere
med relevate undtagelser forventes at følge Junior-FIS set-uppet).
Oplægget var genstand for en lang drøftelse, særligt da Hobro Skiklub
siden udarbejdelse af oplægget har ændret standpunkt vedrørende
driften af junior-FIS og fuldtidsansættelse af landstræner. Dette
begrundes som følger:
”Hobro Skiklub kan ikke stemme for at den nuværende Landstræner
fortsætter i endnu en sæson, da den samlet omkostning til denne, efter
vores vurdering er for stor. Hobro Skiklubs vurdering er at der vil ske en
forfordeling af Juniorløber, som reelt er dem der benytter landstræneren.
A-landsholdsløber får ikke væsentligt eller slet ingen værdi af
landstræneren, fordi de ikke kan eller vil benytte tilbuddet. Hobro
Skiklubs vurdering er at de ikke opfylder deres behov og eller
samarbejdet ikke fungerer som forventet.
Hobro Skiklub bakker stadigvæk op om selve ideen, at der er et godt og
seriøst tilbud til juniorlandsholdet, men økonomien skal fordeles mere
retfærdigt mellem u16 – juniorlandshold og A-landshold i forhold til den
virkelighed. Med to herre løber til OL, skal der ikke ske en devaluering af
disse løber, her er vi forpligtede til at støtte reelt og ikke fiktivt.
Hobro Skiklub har forslået forskellige alternative modeller til at sikre en
mindre anspændt økonomi og samtidigt sikre et godt og seriøst setup for
juniorlandsholdet.”
De øvrige klubrepræsentanter deler ikke dette synspunkt med Hobro
Skiklub, og støtter et fortsat engagement af en fuldtids landstræner.
Selvom det anerkendes at budgetposten på landstræneren lige nu er høj

i forhold til det samlede budget, og set i lyset af et forbigående vakuum i
løbere der er på vej op i Junior FIS, så udtrykkes der opbakning til at
bygge videre på, og investere i den kontinuitet der er under etablering.
Dette har langsigtet værdi og bør vægte højere end få individuelle
hensyn. Alle klubrepræsentanter er indstillet på at yde elitestøtte
indenfor den mulige budgetramme, men ikke på bekostning af det
nuværende set-up, og tiden findes ikke moden til at eksperimentere med
alternative modeller. Det er ej heller opfattelsen blandt dele af den øvrige
bestyrelse (Aarhus og SH) at A-løbere ikke kan drage nytte af at bruge
set-uppet omkring landstræneren.
Med andre ord var der flertalsopbakning i bestyrelsen for at arbejde
videre med det set-up som blev præsenteret, og som nu skal bringes til
høring i klubber og AKD udvalg.
Inden da skal budgettet finkæmmes og så vidt muligt skal der frigives
midler til elitestøtte. En øget prissætning på AKD pakkerne kan meget vel
blive nødvendig. Endelig anses det som afgørende at
landstrænerfunktionen ikke lukker sig om en lille gruppe af FIS løbere,
men at landstræneren øger sit virke ind i talentarbejdet,
træneruddannelse og etablering af en rød tråd, hvis
landstrænerbudgetposten skal kunne forsvares. AKD bestyrelsen og
udvalg får en vigtig rolle i at facilitere dette.
3. Sponsoroplæg: På baggrund af seneste bestyrelsesmøde har Kim
udarbejdet endnu en fordelingsnøgle for et tentativt storsponsorat og vil
blive drøftet med Faarup.
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