
Referat af AKD tlf. bestyrelsesmøde 4. november kl. 20.30 – 22.00 

Beslutningspunkter er skrevet i kursiv. 

 

Deltagere 

 Ole Mathiassen 

 Kim Skov Jensen 

 Karsten Lykke Jensen 

 Lars Mensal 

 Henrik Oksholm 

 Afbud: Jørgen Kilsgaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Kort "rundt om bordet / siden sidst" 

4. Behandling af sager vedrørende: 

A: Sportsligt 

- Opdatering fra Henrik om arbejdet i T/E udvalget 
 
- FIS løb - børne og voksen løb - herunder tilmeldinger (Henrik) 

 
- Status på Junior OL og Junior VM (Henrik) 
 
- Kort opdatering på afviklede ture og ture fremover (Henrik) 

 

B: Destinationer, træningssamarbejde & organisation 

- Kommende ture (Henrik) 
 
- Konkurrenceafvikling og møder med klubberne (Henrik) 
 
- Etablering af udvalg til afvikling af Danmarks Cup (Henrik) 

 

C: Økonomi og administration 

 - kort orientering ved Kim om arbejdet i Forbundets økonomiudvalg 

 - Opdatering fra Henrik omkring økonomi - hvor er vi i forhold til budgettet? 

   

D: Medlemmer og diverse partnere 

- Breddetiltag - Hedeland, Vallåsen, Efterskoler og gymnasier 

 

D: Kommunikation og marketing 

 - Status på sponsorer og møde med Alpinco om sponsorsamarbejde 
 

- Aftale med Alpinco om rabatter mm. 
 

- Forbundets aftale med Playground om mediearbejde for eliten 

 



5. Andre sager til behandling  

6. evt. 

7. Næste møde  

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden ændringer 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde d. 9. september 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. HO sørger for at referater fra bestyrelsesmøderne gøres tilgæn-
gelige på forbundets hjemmeside. 

Ad 3. Bordet rundt 

Der var ingen punkter til drøftelse under dette emne 

 

4. Behandling af sager vedrørende: 
 
A: Sportsligt 
 
- Opdatering fra Henrik om arbejdet i T/E udvalget: 
 
HO redegjorde for at de to største opgaver i Talent- og Eliteudvalget pt. er kategorisering af atleter og øko-
nomi. Udvalget har gennemgået AKDs´ målsætninger og er tilfred med dem. Derfor har Økonomiudvalget 
kunne overføre de penge, der er tildelt kraftcenteret under forudsætning af en godkendelse af kraftcenterets 
målsætninger i Talent og Eliteudvalget og i forbundets bestyrelse.  
 
- FIS løb - børne og voksen løb - herunder tilmeldinger (Henrik) 
 
Der er udarbejdet og udsendt retningslinier for tilmeldinger til FIS løb i samarbejde med Talent- og Eliteudval-
get. Den praktiske opgave med at foretage tilmeldinger til alle FIS løb kommer til at ligge i kraftcenteret. Til-
melding til store begivenheder og World Cup ligger fortsat i aministartionen i forbundet. 
 
- Status på Junior OL og Junior VM (Henrik) 
 
Der er indsendt en såkaldt ”long list” til Danmarks Idrætsforbund med informationer på de 8 løbere, der er po-
tentielle deltagere til junior OL. Listen er en del af dopingarbejdet, således at WADA kan foretage kontrol af at-
leter, der kan blive udtaget til en Olympisk begivenhed. Der er samtidig tilmeldt to trænere: Markus Kilsgaard 
og Sven Ulrich, Henrik Oksholm er registreret som Team Captain. 
 
Der er et udestående omkring Junior VM og evt. tilskud til rejser. Bestyrelsen var enige om, at der er afsat 
60.000 til trænere, hvilket giver en reserve på ca. 50.000 i budgettet, der kan gives som tilskud til rejser til 
f.eks. Junior VM i Sochi – en sådan beslutning skal dog afstemmes med de principper Talent- og Eliteudvaæget 
opstiller for tilskud til løbere. 
 
- Kort opdatering på afviklede ture og ture fremover (Henrik) 
 
Henrik gennemgik de afviklede ture og de kommende ture. Der var succes med at udveksle løbere mellem 
klubber og Junior FIS gruppen de sidste dage i Sölden og det er vigtigt, at vi fortsat øver os i at samarbejde. 
 
I Sölden blev Suunto træningsurene udlveret til løberne i Junior FIS gruppen og U-16 gruppen. Marcus Vorre og 
Casper Dyrbye har også fået træningsure og ideen er at oprette en facebook gruppe til brug for opdatering på 
træningsindsats og erfaudveksling mellem løberne. Gruppen etableres inden uge 49. HO skal følge op på grup-
pen. 
 
 
B: Destinationer, træningssamarbejde & organisation 
 
- Kommende ture (Henrik)  
 
Punktet var behandlet under 4A, så der var ingen yderligere drøftelser under dette punkt 
 
 
 



- Konkurrenceafvikling og møder med klubberne (Henrik) 
 
Der skal afholdes møder med klubberne i øst og i vest i uge 45 og 47. Der var i bestyrelsen enighed om, at vi 
må kunne tilgodese klubbernes indsats til Nordkreds- og Sjællandskredsmesterskaberne økonomisk mhp. at vi 
kan få flere frivillige og dermed ikke overbelaste trænere og holdledere, så de kan koncenrtrere sig om løberne. 
 
Henrik Oksholm oksholm laver sammen med Jørgen Lindhoff et økonomisk overslag over konkurrence-afviklin-
gen. 
 
Mht. DM ønsker forbundet og T/E udvalget, at vi stiller med en TD, medens Casper Vorre tildeles ansvaret fr 
den øvrige afvikling af konkurrencerne. Henrik Oksholm informerer Casper om dette. Jamie Dunlop har sagt ja 
til at være TD-er til DM 
 
- Etablering af udvalg til afvikling af Danmarks Cup (Henrik) 
 
Der er indkladt til et første møde i denne gruppe mandag d. 16. november i Holte. I gruppen er indtil videre 
Jørgen Lindhoff, Søren Bank, Per Lützen, Jørgen Jørgensen og Henrik Oksholm. Det er hensigten at starte en 
sådan ”Cup” op i ”low key” i første omgang med afvikling af to ekstra konkurrencer på Isaberg og Ulricehamn. 
Senere kan udvides med konkurrencer f.eks. indendørs i Wittenburg. 
 
C: Økonomi og administration 
 
 - kort orientering ved Kim om arbejdet i Forbundets økonomiudvalg 
 - Opdatering fra Henrik omkring økonomi - hvor er vi i forhold til budgettet? 
 
Generelt er vi fornuftigt med i forhold til budgettet og de største poster på indtægts- og udgiftssiden er i fuld 
kontrol. 
 
Henrik Oksholm åbnede op for, at der kan blive behov for at undersøge muligheden for studenterhjælp/ admini-
strativ hjælp f.eks. omkring tilmeldinger til FIS løb osv., da vi pt. er inde i en periode med maksimal belastning 
af opgaver, er det vigtigt, at sådanne opgaver ikke ”tabes på gulvet”. Henrik Oksholm arbejder videre med 
dette. 
   
D: Medlemmer og diverse partnere 
 
- Breddetiltag - Hedeland, Vallåsen, Efterskoler og gymnasier 
 
Henrik Oksholm orienterede om møde med Roskilde Skiklub og Sjælsølund Efterskole.  
 
Roskilde Skiklub er intereeserede i et samarbejde med os, når/hvis der er åbent i Hedeland. Det kan være i 
form af, at vores løbere kommer til Hedeland, når der er åbent og stiller knærportbaner og introducerer folk til 
konkurrencesporten. 
 
Der har været afholdt møder med Sjælsølund Efterskole om samarbejder f.eks. som et trin inden skigymnasie, 
at prøve det af at være væk hjemmefra, inden man tager den store beslutning om at tage på skigymnasie i ud-
landet. 
 
Karsten Lykke Jensen gjorde opmærksom på, at Efterskolerne har meget stramme og fastlagte programmer 
omkring deres skiaktiviteter, så der ikke kan forventes mnage deltagere fra dem på træningsture etc. 
 
Det planlægges, at Henrik Oksholm tager med Morten Agersnap til flere møder med store skiklubber, der endnu 
ikke er aktive konkurrenceklubber. 
 
D: Kommunikation og marketing 
 
- Status på sponsorer og møde med Alpinco om sponsorsamarbejde 
 
Sponsorarbejdet kører fint og der er efter Sölden udsendt en ”takkefolder” til sponsorerne. Pt. er sposnorarbej-
det prioriteret lavere, da budgettet er nået, men der skal snart genforhandles med AUDI og Henrik Oksholm har 
aftalt møde med Bionord. 
 
Der er aftalt møde i uge 49 med marketing afdelingen i Alpinco 
 
- Aftale med Alpinco om rabatter mm. 
 
Der er aftalt rabatter til klubberne på liftkort og ophold. Der er også indgået en favorabel aftale om køb af sæ-
sonkort. 
 
 
 



- Forbundets aftale med Playground om mediearbejde for eliten 
 
Henrik Oksholm orienterede om, at der er opstartet et samarbejde med Playground, som har været dygtige til 
at profilere danske free-style løbere. 
 
Playground har fået til opgave, at markedsføre forbundets øvrige topatleter – det ser vi frem til. 
 
5. Andre sager til behandling  
 
Der var under dette punkt en drøftelse af hvilke aktiviteter kraftcenteret kan iværksætte i forhold til bredden. 
Kim Skov Jensen foreslog, at vi kan udarbejde en drejebog til klubber, der endnu ikke er aktive i konkurrence-
miljøet med tips og ideer til at komme i gang med dette. 
 
Henrik Oksholm og Kim Skov Jensen orienterede om, at der har været en dialog med Hareskov omkring græn-
sesnittet mellem klubber og U-16. Denne dialog videreføres ved at Henrik Oksholm deltager i møde med Hares-
kovs Alpinudvalg og Kim Skov Jensen deltager på klubbens bestyrelsesmøde. 
 
6. evt. 
 
Der var ingen punkter under eventuelt 
 
7 Næste møde  
 
 
Er aftalt til d. 1. februar som et fysisk møde 
 
 

 

Ole Mathiassen 3. november 2015 
 


