
Beslutningsreferat AKD bestyrelsesmøde den 23. april 2018 
 
Sted:   Idrættens Hus + conference call 
Deltagere: Ole Mathiassen 
  Jørgen Jørgensen 
  Mette Lund (telefon) 
  Kim Skov Jensen 
  Rune Methling (telefon) 
  Kuno Brodersen 
  Daglig leder Henrik Oksholm 
 
1. Referatudkast fra 22. marts udsendes snarest ved Ole og søges godkendt pr. mail. 
Øvrige referater er godkendt og Henrik uploader på forbundets hjemmeside så snart det 
er muligt igen. 
 
2. Klubrunde: SH foreslår, at AKD arrangerer, at der indkøbes en erkendtlighed til Sven 
Ullrich. Alle tilsluttede sig dette og Kim tager initiativ til dette. 
 
3. Basesondering: Nuværende status på undersøgelserne blev kort gennemgået og det 
blev besluttet at invitere Michael Hanghøj med til næste møde (medio maj) for at 
præsentere resultatet med henblik på at træffe beslutning på det tidspunkt. 
 
4a. Sæsonoplæg version 2.0 resumé: Ingen beslutninger men blot en gennemgang af 
det udsendte. 
 
4b. Budgetopstilling: Budget var rundsendt og blev gennemgået af Kim. Der blev stillet 
nogle opklarende spørgsmål og efter drøftelsen blev det besluttet at bestyrelsen 
godkender det præsenterede budget. 
 
5. Endeligt sæsonoplæg: 
Der blev indledningsvis taget en runde hvor hver klubs input til version 2.0 blev 
præsenteret og drøftet. Der var enighed om nogle ændringer som også førte til relevante 
beslutninger. Dette kan opsummeres som følger: 
 
- HIS og KS anbefales at udarbejde forslag til konkrete rekrutteringsinitiativer og sende 
dem til Henrik Oksholm. Der er også et strategispor i DSkiF, der vil understøtte 
rekruttering, på vej og der inviteres klubberne til at deltage med repræsentanter. 
 
- Klubløbere (med et passende niveau) kan såfremt logistikken tillader det, gives en 
gratis prøvetræningsdag med U16 eller junior FIS. 
 
- Baseskift  Resultatet af den igangværende undersøgelse præsenteres på næste møde. 
 
- Model B med pre- og race-season setup med rød tråd på tværs af alder fastbeholdes 
 
- Jernej Koblar er landstræne med ændret ansvarsområde også for U16 og aspiranter 
(og med trænerudvikling af klubtrænere, når det er muligt i pre-season), som model B 
tilskriver, hvilket er indføjet i ny jobbeskrivelse sammen med de ting, dette i øvrigt 
medfører. Dette er gjort udfra listen med forbedringspunkter, som SH præsenterede. 
Jernej har udtrykt at han ser frem til dette nye setup. Når der er mange landsholdskøbere 
og aspiranter og behov for assisterende udenlandsk træner sørges der for dette. 
 
- Fl.g. pakker vedtaget: 
  

• Børneaspirant (klubuniform): Uændret niveaukriterie, 20 dage 
  



• U16-aspirant (klubuniform): uændret niveaukriterie, men åbnes op så 
denne pakke også kan vælges af løbere med ”højt niveau” eller ”tydeligt 
potentiale”, 20 dage som supplement til klubtræning eller som indslusning 

 
• Junioraspirant (AKD uniform OK), 20 dage, uændret niveaukriterie (niveau 

til anslået 250 FIS punkter for træning med juniorlandshold), men åbnes op 
så denne pakke også vælges af løbere med ”højt niveau” eller ”tydeligt 
potentiale”, 20 dage som supplement til klubtræning eller som indslusning 

 
• U16: Uændret niveaukriterie, 85 dages tilbud. Flere dage i race season end 

de 35 beskrevet i første sæsonoplæg, snarere minimum 40 i pre-season + 
deraf 45 dage i race-season ses som vejl. På nuværende tidspunkt. U16 
løbere forventes gennemsnitligt at realisere 60 dage (minimum 50 dage). 

 
• Junior FIS: Objektive kriterier på FIS punkter gradueret efter junioralder 

(og delt op på FIS-baselist næstbedste disciplin / bedste enkeltstående 
løbsresultat) og løsnet noget i de tidlige junior år. Øvrige kriterier uændret: 

1. år: Forventes at kunne indfri kravet til 2. års junior 
2. år: 210, 190 
3. år: 190, 170 
4. år: 170, 150 
5. år: 150, 130 

Ca. 110 dage planlagt på ski, fuldpakke løbere forventes gennemsnitligt at 
realisere minimum 90 dage. 

 
• Senior B: 130 og 110 punkter som næstbedste disciplin respektive bedste 

enkeltstående løbsresultat 
 

• A-landshold: Ingen kvote for næste sæson. Sportsligt kriterie for at være 
A-løber er at bedste disciplin er under 50 FIS punkter på baselist for begge 
køn. Begge disse ting vurderes fortsat fra år til år. 
Ingen garanti for individuel kontant økonomisk støtte, men træningssetup 
med landstræner er gratis. Tøj betales af atleterne selv efter omkostninger 
ligesom andre grupper fremover. Elitestøttebeslutninger og processen 
omkring disse blev drøftet kort og der afventes et input også fra DSkiF på 
dette. 

 
• Specialpakke 1: Løbere med indskrænket satsning som følge af skade, 

skolegang og lignende. Niveaukriterier som beskrevet for U16 og junior FIS. 
Antal dage: 

U16: 30 dage inklusiv løb 
Junior FIS: 40 dage inklusiv løb 

 
• Specialpakke 2: For løbere med et sideløbende og omfattende race-setup i 

andet regi (f.eks. NTG, KMS etc.) med ambitiøst niveau. Niveaukriterier som 
beskrevet for U16 og junior FIS. Antal dage: 

U16: 20 dage 
Junior FIS: 20 dage 

 
- Kapacitet (vejledende): 
Junior FIS træning: Ca. 12 løbere 
U16 træning: Ca. 16 løbere (vanskeligt at vurdere inden træningsaftale er på plads i for 
bindelse med ny træner og hænger også sammen med baseovervejelserne). Ved 
overtegning hyres assistenttræner. Ved ubrugt kapacitet på Junior FIS og U16 allerede 
på løberindstilling, udbydes de fulde pakker til løbere på aspirantniveau i den rækkefølge 
niveauet tilsiger. For junior FIS kræves dog et bundniveau (trænerskøn), der gør det 
realistisk at præstere bedre end 250 FIS punkter. 



 
- Sæsonplan: Den fremlagte skitse er OK og til og med Sölden uge 42 skal meldes ud 
snarest. Rune og Ole bringer en model for U16 forældrerolle (fra tidligere møde) på banen 
og det er vigtigt at der ikke forventes at være forældre til stede på pisten til at hjælpe, 
men at der er fokus på den logistiske forældrehjælp til transport m.m. 
  
- Pakkepriser: 
Der er tænkt i ”mængderabat”, højere omkostningsniveau for Junior FIS kontra U16 og en 
relativ billig aspirant pris, men som også er prioriteret lavere end specialpakke og 
fuldpakke løbere ved en eventuel overtegning. 
                  Pakkepriser 
Gæsteløber       dagspris 500 kr 
Børne aspirant og U16 aspirant:   4500  dagspris 225 kr 
Junior aspirant:     5000  dagspris 250 kr 
U16:     12000  dagspris 200 kr (150 kr) ved 60 (80) dage 
U16 spec. 1      7000  dagspris 233 kr 
U16 spec. 2      5500  dagspris 275 kr 
Junior FIS    21000  dagspris 233 kr (190 kr) ved 90 (110) dage 
Junior FIS spec. 1   11000  dagspris 275 kr 
Junior FIS spec. 2     6500  dagspris 325 kr 
 
- Løberindstilling: 21 dages deadline fra udsendelse af det endelige sæsonoplæg. 
Kategorisering af løbere i trænerudvalget som tidligere år senest ultimo maj og prompte 
tilbagemelding til forældre. Indtil da informeres bredt om de kommende ture. 
 
Alle de ovenstående beslutninger indarbejdes i Powerpoint præsentationen snarest af Ole. 
 
6. Jørgen, Henrik og Ole dribler det allerede rundsendte oplæg til fornyet 
trænerudvalgskommisorium på plads og sender det derefter til trænerudvalget, der skal 
besidde sportslig kompetence til at varetage vurdering af de indstillede løbere. 
Trænerudvalget har mandat til vedtage og anvende objektive redskaber som udvalget 
finder formålstjenligt i denne proces. Trænerudvalget tildeles ligeledes et mandat til at 
udarbejde en model med objektive indikatorer til brug ved udtagelse af løbere til børne 
FIS løb. Trænerudvalget forventes at fastsætte dette nærmere på demokratisk vis (alle 
aktive klubbers trænerkompetencer bør være repræsenterede i trænerudvalget sammen 
med landstræneren). Den sportslige kompetence skal ligge i trænerudvalget og hos 
landstræneren, AKD bestyrelsen udstikker den overordnede ramme som udvalget skal 
operere under. Kim kontakter Jesper Ljungberg omkring SH’s deltagelse i trænerudvalget. 
Trænerudvalget skal konstituere sig påny med formandsskab. 
 
 
7. Gennemgås på næste møde i detaljer. 
 
8. Kim gennemgik situationen på baggrund af omdelte slides. Bestyrelsen besluttede at 
Kim skal kommunikere til Vorre, at AKD vil have et transparent aftaleudkast inklusiv 
synliggørelse af omkostninger og avance (svarende til fremsendte udkast) bekræftet 
senest medio maj. Ellers er der ikke nogen ny aftale, og AKD vil så afregne bilen i tiden fra 
november til tidspunktet hvor bilen leveres tilbage i forhold til den gamle aftale, der udløb 
sidste år. Det skal fremover tilstræbes at AKD opnår en besparelse på omkostninger til bil 
– og dette vurderede bestyrelsen måtte være muligt. 
 
9. Intet. 
 
10. Ole udsender møde-doodle til næste møde i maj (primo-medio). 
 
 
Ole Mathiassen 2. maj (godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer) 


