
Referat AKD telefonbestyrelsesmøde 7. december + 20. december. 
Dagsordenen drøftet over 2 telefonmøder af tidsmæssige hensyn. 

Afbud: Søren Witt Andersen (7. + 20. december) 

Afbud: Jesper Lund Madsen (20. december) 

Deltagere: Øvrig bestyrelse + Henrik Oksholm   

 

1. Seneste referater godkendt. Telefonmødereferat fra 23. oktober skal også 
ud på hjemmesiden.   

2.FIS løb og træningsophold for FIS-Junior-Senior A gruppe:  
De af Jernej udarbejde principper (nedfældet i et dokument af Kim) vedr. et 
regelsæt for udvælgelse af FIS løbere til deltagelse i FIS løb med 
kvotebegrænsninger blev godkendt og skal fremsendes til atleterne.  
Jernej er nu tydeligt adviseret, at han som cheftræner har kommandoen i 
forhold til alle ændringer i træningsophold og løbsdeltagelse, og at sådanne 
ændringer når de nødvendiggøres af eksempelvis vejrlig eller logistiske 
udfordringer skal kommunikeres via Henrik eller direkte til løberne og skal 
begrundes klart og transparent. Henrik sender dokumentet rundt til alle FIS-
løberne. 

3.Status på WSC: De sidste ændringer i tilmeldingen af den danske delegation 
til FIS er på vej i mål i overensstemmelse med tidligere vedtaget set-up. 
Henrik følger de sidste ændringer til dørs. 
Det skal af Henrik kommunikeres, at forældre der er tilmeldt for egen regning 
selv må sørge for afbestillingsforsikring i tilfælde af at man fravælger sit ønske 
om deltagelse, hvilket kunne blive aktuelt ved skader/sygdom. 

4. Status på EOYF (Henrik): Invitationer er for nogle uger siden sendt ud til 
relevante atleter. Det forventes, at der kommer høest 6 atleter afsted. 

5. Status på junior VM (Henrik): Jernej hat lavet bruttoliste over danske 
deltagere og denne skal fremsendes til FIS senest 15. december. Det blev 
aftalt at Henrik udfærdiger brev til atleterne (tilsvarende som til EOYF og WSC) 

6. Status på børne FIS (Henrik): Der skal findes holdledere til turene (Brian 
Valde, Casper Vorre, Morten Boldsen og Morten Lund blev nævnt som 
muligheder til de forskellige løb). Henrik tager kontakter. 



7. SKM (Henrik): Invitation lige på trapperne. KS deltager med stor gruppe. 
Bemanding med officials bliver næppe et problem, også pga. at en norsk 
skoleklasse har stillet sig til rådighed.  

8. DM: Evt. Skier Cross søndag. Super G torsdag, SL lørdag og GS søndag. 
Konkurrenceudvalget har initiativet til at detailplanlægge. 

9. Indtryk fra NKM: Velgennemført og godt klubsamarbejde både til løb og 
træning. Konceptet med bedste gennemløb af tre skal evalueres i 
konkurrenceudvalget. Der synes at være behov for rekrutteringstiltag frem 
mod næste sæson. 

10. U16 forældreroller: Der er behov for en holdleder til U16 som kan 
medvirke til at kommunikere mellem træner / AKD og forældrene. Henrik og 
Mette tager initiativ til at rette relevante henvendelser desangående. AKD bør 
forsøge at udarbejde en rollebeskrivelse for U16 forældre. Henrik og Mette 
tager initiativet her.  

11. Aspiranter på U16 træning: Det bør præciseres overfor klubberne at 
aspiranter i udgangspunktet ikke har betalt for at deltage på U16 træningen i 
de uger hvor der er klubtræning (uge 42, uge 48, uge 3 og uge 14). Dette vil 
derfor kun i helt specielle situationer kunne dispenseres, og må aldrig være til 
byrde for U16 gruppen. Reglen vil være at aspiranter skal betale gæste 
dagspris eller indløse U16 kontingent for at træne med U16 i klubugerne. Ole 
skriver rundt til klubberne for at præcisere. 

12. Oplæg til næste AKD sæson: Der er behov for allerede nu at begynde at 
gennemtænke AKD set-up for sæsonen 17/18. Dels er der 
interessetilkendegivelser fra enkelte norske løbere, dels er der et behov for at 
geare op på rekrutteringsiden. Vi besluttede at Ole, Kim, Niels og Henrik 
danner en “tænketank”, som på et senere tidspunkt præsenterer den øvrige 
bestyrelse for et diskusionsoplæg, der overskueligt beskriver vores aktuelle 
set-up og skitserer en tilpasning til 17/18. I denne proces er bestyrelsen enige 
om at AKD’s set-up i bestræbelsen på at opnå synergieffekter til enhver tid 
naturligvis skal tilgodese løbere med dansk pas fremfor udenlandske løbere. 
Ligeledes skal det sikres, at Jernejs profil ikke lukker sig for stramt omkring 
Senior A. Sideløbende med “tænketanken” arbejder Henrik og Jernej med et 
mere konkret udspil til de interesserede norske løbere som inden længe har 
brug for et udkast at forholde sig til. Prisen for norske løbere bør være højere 
end for de danske og skal besluttes endeligt af bestyrelsen. Endelig tager Ole 
initiativ til at invitere relevante AKD klubfolk med til drøftelser om 
rekrutteringstiltag. Herunder blev Jesper Ljungberg som indgangskontakt til 
Skiklubben Hareskov nævnt, ligesom Roskilde Skiklub er relevante med tanke 
på deres drift af Hedeland Skicenter. 



13. (Drøftet 20/12). Trænerseminarer: Pæn evaluering af de 2 seminarer i 
sidste sæson. Der stiles mod et introkursus for trænere og unge 
træneraspiranter i maj med deltagelse af Jernej. Skal foregå på Kitzsteinhorn 
med indkvartering på Lukas Hansl. Aldersgrænse for deltagelse sættes til 
årgang 2000 (FIS alder). AKD betaler transport for Jernej, DSKIF yder tilskud 
til ophold. Men deltagerudgifter må således forventes (transport, liftkort, mad, 
ophold). Videre udspil igennem trænerudvalget. Mulighed for etablering af 
ELAN kontakt via Jernej, men skal afstemmes med Steep and Deep forlods. 

14. (Drøftet 20/12). Trænerudvalg: Mathias Brodersen tager med til YOL. 
Rune Brodersen er blevet far og er ikke i udgangspunktet aktiv i denne sæson. 
Marcus Kiilsgaard har været inaktiv i år da han er i Indien på udveksling. 

15. (Drøftet 20/12). Konkurrenceudvalg: Er i gang. Evalueringen af NKM skal 
afsluttes. AKD bør udstikke den overordnede profil for kommende 
konkurrenceafviklinger, udvalget står for detailplanlægningen, der helst skal 
være konsistent mht. regler på lang sigt (således at de ikke ændres / 
gradbøjes fra år til år og i sidste øjeblik under konkurrencerne). Udvalget får 
beføjelse til at omdøbe de to kredsmesterskaber frem mod sæsonen 17/18 så 
vi kommer bort fra de forældede betegnelser NKM og SKM. Navneændringen 
forhindrer ikke en fortsat uddeling af lokalt forankrede pokaler som 
eksempelvis ”Nordkreds pokalerne”. AKD ser gerne at det tidligere NKM (og 
også til dels SKM) fastholdes som en konkurrence også med fokus på 
rekruttering og med samarbejde og det sociale aspekt i højsædet. DM derimod 
tilstræbes et passende elitært præg som tilgodeser de øvede løbere og 
tilpasses FIS normer hvor det skønnes rimeligt – og hvor det kan ske uden at 
virke ekskluderende på hovedsegmentet af ambitiøse danske 
konkurrenceløbere, herunder de yngre deltagere. Det tidligere SKM tiltænkes 
et konkurrenceniveau der i sværhedsgrad lander imellem DM og NKM, således 
at de tre hovedkonkurrencer beskriver en naturlig progression i sværhedsgrad 
henover sæsonen.  
Konkurrenceudvalget skal snarest udsende retningslinier for det kommende 
SKM. 

16. Kort budget opdatering: Kim gav en kort orientering om status på 
økonomien. Der faktureres pt. overfor klubbernes medlemskontingenter, 
sponsorer og for leveret tøj og der er udgifter til betaling vedr. sidstnævnte. I 
den nærmeste fremtid skal der også fra Henrik og Lene følges op på evt. 
manglende betalinger af træningsafgift. Kim orienterede derudover om, at der 
er dialog med DSkiF’s sekretariat omkring udbetalingen af den resterende 
støtte for sæsonen og regnskabsåret. Det er hensigten, at der i den nærmeste 
fremtid udarbejdes perioderegnskab og balance for den forgangne del af AKD’s 
regnskabsår. Yderligere gennemgang kan ske på baggrund af dette på et 
senere bestyrelsesmøde. 



17. Opdatering fra Jesper omkring strategiprocessen i forbundet: Udskudt til 
senere møde. 

18. (Drøftet 20/12). Opdatering fra Henrik omkring øvrige discipliner: Møde 
om Langrends kraftcenter afholdt, endnu et stykke vej. SH + KS driver 
projektet om et freestyle kraftcenter, stiftende generalforsamling planlagt til 
uge 6.  Stort potentiale i efterskoler. Freestyle er lige nu rykket til Geilo, men 
er ikke uinteresseret i Lillehammer regionen. 
Skiercross skal forankres, der peges lige nu på AKD som bedste bud. 

Evt.: (Drøftet 20/12). Vedrørende doping test forlyder det fra Henrik Faarup at 
de atleter der er berørt af ”whereabouts”-krav får besked. 

VM set-up: VM tilmelding af officials skal føres til dørs i forhold til endelig 
tilmelding samt regler for ”afhopning”. Atleter og officials med egenbetaling 
skal faktureres snarest muligt. 

VM set-up: Jernej og Anders afgør, hvordan tingene skal foregå, og det blev 
aftalt, at der afholdes et møde i nærmeste fremtid med deltagelse af disse og 
andre officials med officielle roller plus Jørgen, Niels, Henrik og Kim. Niels 
indkalder. 

  

  

  

Ole Mathiassen  

 


