
Resumé af AKD bestyrelsesmøde 22/2 (telefon) 

Deltagere: alle 

 

1. Referat af seneste møde godkendt hvis ingen indsigelser over de kommende 3 dage. 

 

2. Sæsonoplæg: Enighed fra alle om, at model B er den rigtige vej at gå fra næste sæson. 

Dette skal indarbejdes bedre i præsentationen og det vil Henrik og undertegnede prøve 

at gøre. Der er tilslutning til at fortsætte med Jernej som landstræner, dog med Hobro i 

opposition til dette. Hobro ønsker en anden person på landstrænerposten, men 

accepterer en flertalstilkendegivelse i bestyrelsen. Hobro ønsker at der afsættes penge 

til elitestøtte i størrelsesordenen 200.000 kr. Hobro begrunder elitestøtten med at 

Junior FIS træningstilbuddet med landstræneren ikke har værdi for A-

landsholdsløberne. SH og Aarhus deler ikke denne opfattelse, dog CF undtaget. 

Fraset Hobro var det bestyrelsens holdning at elitestøtte skulle tilstræbes - men ikke 

garanteres i den størrelsesorden Hobro fordrer – men at det forhåbentligvis kunne ske 

via flere sponsormidler. Disse kan bedst skaffes i fællesskab mellem AKD og 

med Faarup som spydspids, og der er drøftelser på det punkt. Der er dog ikke enighed 

og Niels blev opfordret af flere til at få denne snak bragt videre.  

Uagtet at der er tilfredshed med Sven Ulrichs træning af U16 løbere (dog savnes 

friløbstræning) så tilsiger model B at en dansk assistenttræner indgår i samlinger sydpå 

i ”preseason” og sammen med Junior FIS og evt. klubber. Det vil slanke budgettet og 

stimulere sammenhængen fra klub-U16 til Junior FIS. Sven Ulrich skal uændret 

anvendes som U16 træner på samlinger på Hafjell-Kvitfjell. Der skal udarbejdes regler, 

der beskriver forældrerollen fra U16 og opad. Det forventes ikke at der i de regler der 

udarbejdes bliver et krav om forældretilstedeværelse under træningen på sne. Rune 

Methling og Ole vil lave udkast. Kuno / DSkiF gav klart udtryk for at forbundets funding 

skal bruges i hele fødekæden (og de har faktisk lavet en form for vejledende nøgle til 

fordelingen). Der er en forventning fra Kuno om at der spilles 100% med fra A-løbernes 

side på AKD's indsats for at skaffe flere sponsormidler.  

 

Trænerne skal orienteres om model B. Ole rejser til Norge for at træffe dem begge. 

Derudover anses det for vigtigt at afdække, hvem der kan være assisterende træner og 

en dansktalende person foretrækkes for at understrege at der er værdi i at 

landstræneren også tilfører kompetencer til danske trænere (udover de klubtrænere 

der også vil være med på disse fælles samlinger). Oversigten over løbere skal gerne 

opdateres med SH-input, herefter skal laves et groft overslag over budget udefra 

løberoversigt m.m. Prissætningen er endnu ikke fastlagt. 

 

 

3. Evt.: Opfølgende telefonmøde tirsdag 6/3 kl. 19.30 

Ole Mathiassen 


