Indkaldelse til møde i DSkiFs Talent- og Eliteudvalg
Sted:

19. september 2015, Hotel Hilton Airport
(Det må forventes, at det ordinære møde i talentudvalget begrænser sig til maksimalt
2 timer.)

Tidspunkt:

Lørdag, den 19. september 2015 kl. 12:30-16:00

Deltagere:

Jørgen Kilsgaard (JK) – formand
Asger Fischer Mølgaard (AFM)
Flemming Dyrbye (FD)
Henrik Oksholm (HO)
Kristian Ussing (KU)
Lasse Mølgaard (LM)
Marie-Louise Lemgart (MLL)
Søren Danig (SD)
Thomas Bergfors (TB)
Kenneth Bøggild (KB) (Sekretær for udvalget)

Inspiration ved (navn følger):
”TD/DIF/NOC-syn på eliteidrætten, Danmarks deltagelse i OL og marginalidrættens vilkår”
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde
Gennemgang af aktionsliste
Nyt fra bestyrelsen
A. Beslutning vedrørende kommunikation samt tilhørende igangsat aktion
5. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager vedrørende de enkelte discipliner:
A. Alpint:
i. Drøftelse af UOL-udtagelsesprocessen (alpint), herunder diskussion af de fastlagte
heads-up og deres terminer (drøftelse)
ii. Indledende diskussion samt nedsættelse af arbejdsgruppe til fastlæggelse af
udtagelseskriterier vedr. FIS Development-programmer (drøftelse)
6. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager fra kraftcentre
A. Alpint kraftcenter
i. Førstebehandling af målsætning for AKC (drøftelse)
B. Nordisk kraftcenter
i. Andenbehandling af målsætning for NKC, herunder fastlæggelse af struktureret
målopfyldelse (beslutning)
7. Øvrige sager til drøftelse/beslutning
A. Fremlæggelse af DSkiFs materielstøtte for den kommende sæson til atleterne (orientering)
B. Tilmelding til FIS-løb, herunder behandling af udkast (drøftelse)
C. Trænings-set-up og samarbejde. Drøftelse af principper af det valgte trænerset-up, alle
discipliner (fagligt, økonomisk, logistisk og leverancesikkerhed/driftssikkerhed) (drøftelse)
D. Udkast til årshjul for Talent- og Eliteudvalget (diskussion)
8. Eventuelt
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Aktionsliste
No.

2.
4.
5.
6.
12
13
11.
14.
15
16.
17.

18.
19.
20.

1.
2.
7.
8.
9.
10

Actionpoint
Åbne
Svarskrivelse til atleter, som har ansøgt om
midler i 2015
Regler for deltagelse og afholdelse af
konkurrencer
Forslag til kategorisering af atleterne til
oplæg og beslutning
Konkurrenceafvikling i den kommende
periode efter 2016
Forslag til kategorisering af atleterne til
oplæg og beslutning
Forslag til udtagelseskriterier (JVM, UOL,
OL)
Kriterier for tilmelding til FIS-løb i den
kommende sæson
Atletafklaring
ØK-indstilling vedrørende budget 2016
UOL-alpin-udtagelse, afklaring af ØKdækning v. heads-up
Udarbejdelse af udtagelseskriterier for
deltagelse i FIS- og Developmentprogrammer
Input til AKC vedr. hvilke opgaver, som skal
løses i AKC
Udarbejdelse af oplæg vedr. det sportslige
potentiale inden for Freestyle og Snowboard
Formidling af sportslige aftaler
(produktaftaler) via skiforbund.dk
Åbne (fra tidligere møder)

Lukkede (fra de seneste 2-3 møder)
Forretningsordenen for udvalget blev
godkendt på DSkiF-bestyrelsesmøde
Brev udarbejdet og udsendes fra udvalget via
sekretariatet
Kriterier for tilmelding til FIS-løb i den
kommende sæson
Udarbejdelse af forslag til årshjul
Oversigt over sponsoraftaler og samarbejder,
herunder hvilke fordel er der for atleterne
Styrkelse af kommunikationen fra atleterne
til/fra forbund

Deadline

Ansvarlig

Kommentar

1.9

HO og MLL

Brev sendes til KB

13.10

FD

11.9

AFM

18.11

?

13.10

KB

18.11

HO og LLM

13.10

HO

13.10

KU, HO,
AFM/LLM
JK og KB
HO

30.9
30.9

Behandles på møde 20.10

Arbejdsgruppe KB, FD, AFM

11.2

AKC og
NKC

13.10

Udvalget

13.10

KU

13.10

KB

24.8

KB

22.9

KB

11.9

KB

11.9
19.11

KB
KB

11.9

KB

Førstebehandles på møde
20.10

Se pkt. 2 for disciplinfordeling
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt, som den var fremsendt.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde
Under emnet blev diskuteret udvalgets arbejdsform, herunder hvordan udvalget skal kommunikere. KB
gennemgik status på aktionslisten.
Ny aktion:
Der nedsættes en arbejdsgruppe for afklaring af behov for udstyr og øvrige sportslige behov.
HO: Afklarer behov hos alpint.
AFM og LMM: Afklarer behov hos langrend.
KU: Afklarer behov hos Freestyle-ski og Snowboard.
På baggrund af dialog rundt om bordet vedrørende DSkiFs økonomi gennemgik KB kort den procedure, som
er besluttet vedrørende fastlæggelse af budget for 2016. Ligeledes gennemgik KB budgetversion 1, som er
til førstebehandling i DSkiFs økonomiudvalg.
Herefter perspektiverede JK de fremlagte tal i forhold til bestyrelsens arbejde på området. Ideelt vil det være
sådan, at Talent- og Eliteudvalget kan få én samlet bevilling til aktivering inden for de enkelte
indsatsområder (talent og elite).
Beslutning:
Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at alle Talent- og Eliteudvalgsmidler samles i én post fra budgetår
2016.
Aktion: KB og JK udarbejder indstilling til bestyrelsesbehandling og beslutning.
Kommunikation:
KB tilknyttes maillisten for gruppen.
Arbejdsform:
Der skal fastsættes deadline for behandling af emner i udvalget, således at udvalget kan få opgaverne løst.
Ligeledes skal udvalget undgå at sende diskussionsoplæg efter udsendelse af dagsorden og tilhørende
orienteringsbilag, da udvalget skal have mulighed for at forberede sig.
3. Gennemgang af aktionsliste
KB gennemgik listen, herunder status på de enkelte aftalte opgaver.
Aktionslisten blev opdateret.
4. Nyt fra bestyrelsen
4.a. Beslutning vedrørende kommunikation samt tilhørende igangsat aktion
KB orienterede om den igangsatte indsats vedrørende kommunikation og de igangsatte aktiviteter, hvor
atleterne vil blive kontaktet proaktivt for at sikre kommunikation om sportslige aktiviteter til formidling på
skiforbund.dk, facebook og instagram.
5. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager vedrørende de enkelte discipliner:
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5.a Alpint:
5.a.i. Drøftelse af UOL-udtagelsesprocessen (alpint), herunder diskussion af de fastlagte heads-up og deres
terminer (drøftelse)
Dilemma med omkostninger for løbernes deltagelse i de planlagte heads-up løses i den aktuelle situation
vedrørende UOL 2016 ved, at omkostninger for deltagelse i den skitserede heads-up dækkes af DSkiF.
Aktion: Løberne orienteres af HO
5.aii. Indledende diskussion samt nedsættelse af arbejdsgruppe til fastlæggelse af udtagelseskriterier vedr.
FIS Development-programmer (drøftelse)
HO åbnede emnet med en kort information om årets atletindstillinger til brug af FIS Development-program og
deltagelse for 2016.
Beslutning:
De to kraftcentre fastlægger kriterier for udtagelse til deltagelse i FIS Development-programmerne.
6. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager fra kraftcentre
6a. Alpint kraftcenter
6.a.i. Førstebehandling af målsætning for AKC (drøftelse)
HO gennemgik den udarbejdede sportslige målsætning for det alpine kraftcenter. Metodisk er den sportslige
målsætning udarbejdet således, at der kan ske en numerisk og kvalitativ opfølgning på de fastlagte mål.
Kommentar fra udvalget:
Der skal ske en tydelig afklaring af, hvilke løbere som er dækket ind via den fremlagte sportslige og
organisatoriske målsætning.
Der skal ske en afklaring af, hvordan midlerne benyttes ned i kraftcenteret. Udvalget ønsker, at oplægget fra
Alpint KC får indarbejdet en struktur, hvor helheden for det samlede arbejde vedrørende disciplinen tænkes
ind.
Beslutning:
Oplæg til målsætninger er taget til efterretning. Udvalget skal komme med input til AKC om, hvilke opgaver
som skal løses i AKC på baggrund af behovsanalyse hos atleter (se pkt. 2. i nærværende referat).
6.b. Nordisk kraftcenter
6.b.i Andenbehandling af målsætning for NKC, herunder fastlæggelse af struktureret målopfyldelse
(beslutning)
MML orienterede kort om principperne bag det fremlagte oplæg på baggrund af tidligere førstebehandling.
Beslutning:
Oplæg blev taget til efterretning og godkendt af udvalget.
Aktion: KU kommer med oplæg til næste udvalgsmøde vedrørende det sportslige potentiale inden for
Freestyle og Snowboard.
7. Øvrige sager til drøftelse/beslutning
7.a Fremlæggelse af DSkiFs materielstøtte for den kommende sæson til atleterne (orientering)
KB gennemgik verbalt de aftaler, som findes på forbundsniveau.
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Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Aktion: KB skal sikre formidling af de indgående aftaler, således at alle aftaler bliver tilgængelige på
skiforbund.dk
7.b. Tilmelding til FIS-løb, herunder behandling af udkast (drøftelse)
KB havde inden mødet udarbejdet forslag til tilmelding til FIS-løb.
Beslutning:
Det fremlagte forslag blev forkastet. Nyt forslag udarbejdes i Alpint KC.
7.c. Trænings set-up og samarbejde. Drøftelse af principper af det valgte trænerset-up, alle discipliner
(fagligt, økonomisk, logistisk og leverancesikkerhed/driftssikkerhed) (drøftelse)
HO åbnede med kort introduktion til en tanke om at se på mulighed for at udvikle det eksisterende træningsset-up.
Konklusion:
KC arbejder videre med emnet via en pro/con-vurdering og en løs sondering af mulighed for trænerløsning
for senere beslutning.
7.b. Udkast til årshjul for Talent- og Eliteudvalget (diskussion)
KB gennemgik kort metodikkerne bag strukturen i det fremsendte årshjul.
Beslutning:
Det fremlagte forelagte forslag blev godkendt.
8. Eventuelt
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