
Referat fra AKD Bestyrelsesmøde i Odense 24. maj 

Afbud fra Mette og Kuno (men deltog delvist på Skype forbindelse). 

Michael Hanghøj var inviteret med til mødet som gæst mhp. punkt 3-5. 

1 Referat fra seneste møder. 22. marts er udsendt. Skal tilrettes på et enkelt punkt inden 
det gøres offentligt tilgængeligt. Beslutningsreferat 23. april er udsendt. Holte har 
efterfølgende haft nogle kommentarer som derfor offentligøres nedenfor som appendix til dette 
referat. 

2 Bordet rundt: Henrik har afholdt møde om rekrutterings- og breddeaktiviteter med KS og 
HIS repræsentanter i København. Der var en fin dialog, men der var som udgangspunkt lidt 

forskellige synspunkter på fortolkningen af begrebet rekruttering i relation til AKD. 

3 Base (fremlægning ved Michael Hanghøj):  
 

Grundigt forarbejde med opstilling af bruttoliste i nord og syd og efter sondering indsnævring 
til nettoliste med 4 alternativer, hvoraf Trysil fremstår som det oplagte bud lige nu at arbejde i 
dybden med: 

Trysil: 

• Har lokal trænings udbyder (i modsætning til Hemsedal) – se punkt 4 

nedenfor. 

• Har baner der opfylder FIS krav, som vi kan få adgang til hvis de 

bookes/planlægges på forhånd, samt baner til klubberne. 

Rabat aftale indikativ bedre end den vi har lige nu på Hafjell.Vi har behov for en fast 

kontakt person til hytte bookning. 

 

Hafjell: Kender vi. Usikkerhed på træningsvilkår med nuværende AKD 

trænerbemanding. 

Kuhtai: Geografisk en ulempe 

Salbach/Salfelden: Geografisk en ulempe 

4 U 16 træner og træning i race sæson (fremlægning ved Michael Hanghøj) 

Der er i Trysil 3 trænere på Trysil Rennskole, som er det eneste af stederne nævnt under punkt 3, 

der har en organiseret tilgang til at tilbyde træning. Anders ”Calle” Carlsson er cheftræner og har 

tidligere WC-erfaring, og derudover er der en svensk pige på 26 år (Ella) med fuld svensk træner 

uddannelse samt lederen (Patrik). 

Der er sonderinger vedr. en to-sidet model (konkurrence/klubugerne som en del i fast dagspris 
og træning for den danske gruppe, øvrig tid individbetaling hvor der så samtrænes med andre 

løbere). Vi kommer til at kunne købe U16-træner inden for samme økonomiske ramme som hvis 

det havde været hos ARA.  

Trysil Rennskole har over de seneste fostret dygtige norske løbere og har et godt navn. 



5 Handleplan for afslutning af base + U16 træner sonderinger 

Det blev aftalt at give et mandat til Michael Hanghøj til at afslutte sonderinger og forhandlinger 

med fokus på Trysil. Essessen skal godkendes af Ole, Kim og Jørgen. DSkiF holdes orienteret 

således at Oksholm+Bøggild deltager i kontakten til den øverste ledelse i Skistar omkring 
aktiviteter og samarbejdsinitiativer i bredere forstand, dvs. aftaler der rækker ud over de 
alpine raceaktiviteter. 

Målsætningen er at Ole, Kim & Jørgen kan godkende essensen af aftalerne inden 
sommerferien, således at aftalerne færdiggøres til underskrift derefter.  

6 Løberindstillinger blev gennemgået med seneste status. Klubvis ser det således ud: 

KS er uafklaret (måske Frandsen, Dyhrberg) 

Aarhus 13 løbere (3 gæsteløbere, 3 aspiranter, 1 specialpakke I, 6 U16-landsholdsløbere) 

Holte 4-6 løbere (1 Junior/FIS-landshold, 2-3 specialpakke I, 1-2 gæsteløbere) 

SH over 25 løbere (7 U16-landsholdsløbere, 2 U16-specialpakke I, 1 U16 specialpakke II, 2 
U16-aspiranter, op til 5 børneaspiranter, 4 Junior/FIS-landsholdsløbere, 3 junior/FIS-
specialpakke I, 3 junior/FIS-specialpakke II, 2 junioraspiranter) 

7 Trænerudvalg og udtagelse af løbere 

Oplæg til kommissorium blev drøftet og det sendes som det er nu til viderebehandling i 

trænerudvalget. Der medfølger en drejebog til støtte i den aktuelle løberudtagelse.  

Rune deltager i mødet som repræsentant for AKD-bestyrelsen. 

 

Trænerudvalget skal respektere deadlines på kriterier og principper for udtagelse af løbere til 
børne-FIS og andre events. 

8 Konkurrenceudvalg og konkurrencer denne sæson 

Vi skal have nye betegnelser nu hvor de traditionelle kredse ikke rigtig findes længere. Copenhill 

åbner slut september eller oktober og det blev drøftet om der kan laves noget der.  

 

Vi ønsker at gentage FIS-løb i Frankrig (sammen med andre lowlander-lande) og måske suppleret 

med evt. børne citizen-løb. Der kan også overvejes FIS løb i Norden. Konkurrenceudvalget skal 

overveje om vores FIS-løb skal være national championship sådan som vi ser det fra andre – også 

mindre – lande. DM som vi kender det i dag kan i så fald fortsætte som forbundsmesterskab.  

 

Vi har derudover behov for at få uddannet flere FIS TD'ere (ca. 4-5 år hvor man står i lære). Der 

skal være også være nemmere og mere struktureret afregning af hjælpere til konkurrencer. 

 

Det antages at flg. nationale konkurrencer i den indførte Danmarks Cup gennemføres: Uge 42, 
uge 48/49, uge 3, DM + Valåsen/Isaberg. 



9 Elitestøtte: AKD har anmodet DSkiF om at overtage mandatet til udbetaling af elite støtte. 
DSKIF er indstillet herpå, men er ikke klar med et oplæg, før til sommer efter 

repræsentantskabsmødet. DSkiF ser på gruppen frem for individer, men anerkender at Christoffer 

Faarup har specielle behov. 

10 Økonomi: Der udestår/mangler indbetalinger fra klubber fra DM. Der er sendt rykkere ud. 

Godkendt budget for næste år afhænger af, at sponsorer skal på plads. Og det ser pt. ud til, at de 

fleste fortsætter. 

11 Eventuelt: 

Kommunikation om udtagelse: Kommunikation til de løbere der bliver udtaget, sammen med 

informations pakke (genbrug fra sidste år). Vi har i hvert fald behov for et U16 forældremøde. Det 

skal først være når vi har noget mere konkret information. Kan evt. holdes sammen med fysisk test 

i august/september. 

Træner uddannelse: Der er kommet input fra klubberne. Henrik har haft møder med Norge og 

Sverige om at samarbejde med dem. Der er også drøftelser i FIS om certificerede træner 

uddannelse. De nye FIS regler skal kommunikere til løberne. 

 

Næste møde: August på telefon (doodle udsendes). 

 

Appendix: Kommentarer fra Holte til godkendt mødereferat fra 23. april med AKD 
bestyrelsens svar fremgår nedenfor: 

1. Det må være en fejl at udtagelseskriterierne for Junior FIS er beskrevet, når 

der senere står beskrevet at det er trænerudvalget der har mandat til at lave 

udtagelseskriterier. Dette må meget gerne rettes. 

                          AKD svar: Kriterierne skal ses som overordnede og vejledende for det/de 

   niveauer AKD ønsker skal gælde. Trænerudvalget er bemyndiget til at 

   kompensere, hvis der er gode begrundelser, og i øvrigt støtte sig til egne 

   assesment værktøjer i løberevalueringen. 

2. Vi vil gerne have præciseret at special pakke 2, gælder alle der har 

omfattende race-setup, både i DK eller i udlandet for at undgå fremtidige 

misforståelser og tolkninger. 

                          AKD svar: Det fremgår allerede. 



3. Der mangler i referatet fra AKD stillingstagen til kritikken af 

budgetfordelingen fra HIS, KS og HS. Især da det ikke ser ud til at der er sket 

ændringer i budgettet. (faktisk er det blevet værre på elite siden) 

AKD svar: Klubrepræsentanterne fra KS og HIS i AKD bestyrelsen, har været 

orienteret om budgetopstilling og har anerkendt budgettet på bestyrelsesmøde 23. 

april. Det ændrer ikke på, at diskussion også i fremtiden af fordeling af midler er 

vigtig. Fra de ørige AKD klubber er der anerkendelse af, at strukturerne omkring 

U16 og Junior-FIS gruppen bør fastholdes.  


