
 

 

Referat af DSkiF Talent- & Eliteudvalgsmøde 
 
Sted: DSkiF’s mødelokale 
 
Tidspunkt: Tirsdag, 20. oktober 2015, kl. 17:30-22:00 
 
Inviterede: 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) 
 
Afbud: Søren Danig, Thomas Bergfors, Kristian Ussing 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde 

A. Drøftelse med udgangspunkt i JK’s debatoplæg 
3. Gennemgang af aktionsliste 
4. Nyt fra bestyrelsen 

A. Orientering fra FIS Midyear-kongressen vedrørende sportslige forhold 
5. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager vedrørende de enkelte discipliner: 

A. Konkurrenceafvikling alle discipliner, status på arbejdet i de enkelte discipliner. 
6. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager fra kraftcentre 

A. Alpint kraftcenter 
i. Andenbehandling af målsætning for AKC (beslutning) 

B. Nordisk kraftcenter 
i. Orientering om arbejdet i NKC med fokus på den tilpassede organisering 

7. Øvrige sager til drøftelse/beslutning 
A. Behandling og beslutning vedrørende konkurrencereglement for alle discipliner, herunder 

status på sæsonens kommende konkurrencer (beslutning) 
B. Endelig behandling af økonomisk indstilling til Økonomiudvalget vedr. Talent- & 

Eliteudvalgets ansvarsområder, herunder beslutning om tildelings/fordelingskriterier for den 
kommende aktivitetsperiode (kalenderåret 2016) (beslutning) 

C. Førstebehandling af atletkategorisering i forhold til den tidligere godkendte pyramidemodel 
(drøftelse) 

D. Indledende behandling af DSkiF’s elitepolitik (drøftelse) 
E. Opfølgning på DSkiF-atleter og deres forberedelse til den kommende sæsons store 

konkurrencer (UOL, JVM) (orientering) 

8. Eventuelt 
 

Aktionsliste 

 
No. Actionpoint Deadline Ansvarlig Kommentar 

 
 Åbne    

21 Fremsendelse af AKC-budget 2015/16 
 

23.10 HO  



 

 

4. Regler for deltagelse og afholdelse af 
konkurrencer 

18.11 FD Andenbehandling, se pkt. 7b. 

6.  Konkurrenceafvikling i den kommende 
periode efter 2016 

18.11 ?  

12 Forslag til kategorisering af atleterne til 
oplæg og beslutning, herunder atletafklaring 

18.11 KB Arbejdsgruppe KB, FD, AFM 
Andenbehandling på møde i 
november. Se pkt. 7.c 

13 Forslag til udtagelseskriterier (JVM, UOL, 
OL) 

18.11 HO og LLM Førstebehandles på møde 
20.10 

11. Kriterier for tilmelding til FIS-løb i den 
kommende sæson 

18.11 HO  

16. UOL-alpin-udtagelse, afklaring af ØK- 
dækning v. heads-up 

30.9 HO 
 

Ikke afsluttet. HO udsender 
beslutning a.s.a.p. til atleterne 

17. Udarbejdelse af udtagelseskriterier for 
deltagelse i FIS- og Development-
programmer 

11.2 AKC og 
NKC 

 

19. Udarbejdelse af oplæg vedr. det sportslige 
potentiale inden for Freestyle og Snowboard 

18.11 KU  

22. Indhentelse af input fra alpine DM-klubber 
vedrørende ændring af reglerne for udstyr 

18.11 HO  

     
     
     
     
     
     

 
Lukkede (fra de seneste 2-3 møder) 

1.  Forretningsordenen for udvalget blev 
godkendt på DSkiF-bestyrelsesmøde 

24.8 KB  

2. Brev udarbejdet og udsendes fra udvalget via 
sekretariatet 

22.9 KB  

7. Kriterier for tilmelding til FIS-løb i den 
kommende sæson 

11.9 KB  

8. Udarbejdelse af forslag til årshjul 11.9 KB  
9. Oversigt over sponsoraftaler og samarbejder, 

herunder hvilke fordel er der for atleterne 
19.11 KB  

10. Styrkelse af kommunikationen fra atleterne 
til/fra forbund   

11.9 KB  

14. Atletafklaring 20.10 HO, KU, 
LM 

 

15 ØK-indstilling vedrørende budget 2016 30.9 JK og KB  
   

18. 
Input til AKC vedr. hvilke opgaver, som skal 
løses i AKC 

13.10 Udvalget Den sportslige målsætning 
blev godkendt, se pkt. 6.a.i 

20. Formidling af sportslige aftaler 
(produktaftaler) via skiforbund.dk 

13.10 KB  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
JK orienterede om, at Søren Danig har meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde 
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde.  
 
2. a. Drøftelse med udgangspunkt i JK debatoplæg. 
JK gennemgik kort den af bestyrelsen foreslåede operationsmodel, som er kommet på baggrund af 
bestyrelsesseminaret 2015. 



 

 

Udvalget diskuterede herefter udvalgets arbejdsplatform med udgangspunkt i JK’s debatoplæg, herunder 
fokus på det ansvar, der er forbundet med at skulle administrerede det samlede sportslige talent og elite 
budget. 
  
Kommentar: 
Udvalget skal arbejde på at definere, de faglige krav og prioritering af opgaver Opgaverne skal efterfølgende 
udføres af de relevante samarbejdspartnere, herunder kraftcentrene.   Pengene vil følge aktiviteterne, det vil 
sige, udvalget er opgavestillere. Udvalget skal i sit arbejde skitsere nogle specifikke atletkategoriseringer, 
dette for at sikre at pengene bruges struktureret i forhold den samlede målsætninger, så der sker en reel 
investering i atleterne tilpasset de enkelte discipliner.  
Det er vigtigt, at der er en beskrivelse af, hvad kraftcentrene skal levere. Kraftcentrene skal fungere som 
kompetencecentre på tværs af klubber, ideelt som er en overbygning over klubbernes eksisterende 
klubforankrede sportslige arbejde (konkurrence) og udførende på det, udvalget beslutter. Inden der 
igangsættes aktiviteter for de bedste atleter (senior), skal der ske en kortlægning af atleternes behov, så der 
ikke igangsættes aktiviteter, som reelt ikke tilgodeser/støtter atleterne. 
 
Konklusion: 
Udvalget skal sikre rammerne og en beskrivelse af, hvilke opgaver som skal løses, samt den overordnede 
fordeling af resurser (økonomisk). 
Alle i udvalget er enige om, at udvalget kan håndtere de samlede midler, så de varetages som en 
helhedsbetragtning på tværs af discipliner. 
 
3. Gennemgang af aktionsliste 
De ansvarlige for de enkelte aktionspunkter gennemgik status på de aftalte aktionspunkter. 
 
No.: 13: Forslag til udtagelseskriterier (JVM, UOL, OL): 
Arbejdsgruppen vedrørende alpint er i gang, dog ikke afsluttet. Vedrørende langrend er kriterierne fastlagte. 
 
Kommentar: 
Kriterierne skal være motiverende og være med til at styrke atleterne sportsligt. 
 
Beslutning: 
T&E skal kunne dispensere for udtagelseskriterierne (generelt), dog skal deltagelse i JVM vurderes ud fra en 
sportslig betragtning.  
Kriterierne for udtagelse til de store konkurrencer i den kommende sæson (JVM og UOL) i langrend blev 
godkendt. 
Kriterierne for deltagelse i JVM-alpint skal skærpes. Alpin JVM-niveau: Deltager skal ligge på 60-70 FIS-
punkter for at opnå udtagelse til JVM. 
En ski-/SNB-atlet, som har udvist resultatpotentiale og dedikation på et ekstraordinært niveau kan 
ekstraordinært udtages til JVM på et FIS-punktniveau over (dårligere) det fastlagte i udvalget. 
 
No.: 11: Kriterier for tilmelding til FIS-løb i den kommende sæson (alpint): 
 
Kommentar: 
Kriterierne (alpint) er under udarbejdelse og vil være klar inden udgang af uge 43. Ansvarlig: HO. 
 
No.: 20: Formidling af sportslige aftaler. 
De to kraftcentre er ”entrypoint” for alle atleter, som skal bruge udstyr fra DSkiF’s fordelsprogrammer. 
 
4. Nyt fra bestyrelsen 
 
4.a. Orientering fra FIS Midyear-kongressen vedrørende sportslige forhold 



 

 

 
KB gennemgik kort deltagelsen i Midyear-kongressen 2015 i Zürich. 
 
Udvalget indstiller til DSkiF-bestyrelsen, at der til forårets FIS-kongres indstilles følgende personer til tre 
komiteer i FIS: 
FIS Sub. Alpine Ladies Comitee: MLL. 
FIS Sub. Alpine City races: FD. 
FIS Sub. Youth and CHL: HO. 
 
5. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager vedrørende de enkelte discipliner: 
 
5.a. Konkurrenceafvikling alle discipliner, status på arbejdet i de enkelte discipliner. 
Alpint: Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring konkurrenceafvikling sæson 2015/16. Der er indkaldt til 
holdleder/trænermøde, herefter at arbejdsgruppen nedlægges.  
De to alpine kredsmesterskaber afvikles af klubberne, DM afvikles af en ekstern partner. De to 
kredsmesterskaber afvikles på Kvitfjell (NKM uge 49, SJK uge 3). DM afvikles på Hafjell i uge 14. Udvalget 
besluttede, at der skal være en ekstern racedirector og TD’er (FIS-godkendt). 
Langrend: DM afvikles på Kvittåvant og arrangeres af en frivillig gruppe fordelt på flere skiklubber. 
Freestyle: DM afvikles på Ringkollen og afvikles af Skiklubben Playground Snow. 
 
5.b. Indstilling til Politikens ”Årets fund”. 
Udvalget støtter NKC’s forslag til indstilling til Politikens ”Årets fund”. Ansvarlig: LM. 
 
6. Afrapportering og drøftelse/beslutning af sager fra kraftcentre 
 
6.a. Alpint kraftcenter 
 
6.a.i. Andenbehandling af målsætning for AKC (beslutning) 
 
Kommentar: 
Inden mødet var ikke tilgået yderligere kommentarer til det tidligere fremlagte målsætning for alpint 
kraftcenter. 
 
Beslutning: 
Den tidligere fremlagte målsætning for alpint kraftcenter blev godkendt. 
For sæson 2016 og 2017 (det vil sige 1.7.16 til 30.6.17) vil der ske en kravspecificering fra udvalget til 
kraftcenteret. 
 
6.b Nordisk kraftcenter 
 
6.b.i Orientering om arbejdet i NKC med fokus på den tilpassede organisering. 
LM gennemgik kort aktiviteterne i NKC, herunder NKC’s nye aktiviteter til DM, hvor der vil være træning for 
ungdomsløberne med sigte på oprettelse af et talent/U16-hold.  
Der arbejdes i NKC på en tilpasset organisering, således at ansvaret for NKC breddes ud på flere personer, 
herunder specielt vedrørende de økonomiske forhold. 
 
Konklusion: 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Øvrige sager til drøftelse/beslutning 
 



 

 

7.a. Behandling og beslutning vedrørende konkurrencereglement for alle discipliner, herunder status på 
sæsonens kommende konkurrencer (beslutning) 
FD havde inden mødet udarbejdet forslag til revideret konkurrenceregler for alpint. Forslaget havde inden 
fremlæggelse for udvalget været til behandling i Skiklubben Hareskovs bestyrelse og godkendt her, da FD 
sidder på et mandat fra SH. 
Det fremlagte forslag tog udgangspunkt i FIS-reglerne på området, herunder sanktioneringerne vedrørende 
brug af FIS-godkendt udstyr, FIS-godkendte bakker, og afvikles med FIS-sanktionerede TD’er. Det vil sige, 
forslaget lagde op til at skulle følge alle FIS-regler ved afvikling af DM, dog vil der kunne være afvigelser 
vedrørende for eksempel dragternes luftgennemstrømning og mindre væsentlige forhold. 
 
Kommentar: 
Afviklingen af DM-konkurrencerne skal være gennemskuelige og ligge fast inden afviklingen af 
konkurrencerne. Vi skal være opmærksomme på, at konkurrencerne skal være praktisk mulige, for eksempel 
skal der tages hensyn til det praktiske i forbindelse afviklingen af SG, da en FIS-homologiseret bane ikke vil 
kunne afvikles samme sted som de øvrige konkurrencer (målområder, destinationer etc.). 
 
Beslutning: 
De DM-deltagende klubber fra 2015 skal spørges i forhold til udvalgets indstilling, vedrørende at deltagerne i 
DM (alpint) skal afvikles på FIS-godkendte ski. 
Udvalget ønsker ikke FIS-homologiseret bakkevalg til den kommende sæson. 
I foråret 2016 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gennemgå alle DM, herunder alderskategorisering, 
regler etc. 
 
Aktion: På næste møde tages input fra høringen med på bordet for udvalgets endelige beslutning. Ansvarlig: 
HO sikrer høring. 
 
7.b. Endelig behandling af økonomisk indstilling til Økonomiudvalget vedrørende Talent- & Eliteudvalgets 
ansvarsområder, herunder beslutning om tildelings/fordelingskriterier for den kommende aktivitetsperiode 
(kalenderåret 2016) (beslutning): 
 
Inden mødet havde ØK-udvalget udarbejdet forslag til budget som specifikke budgetposter (hovedposter). 
 
Kommentar: 
Udvalget ønsker ét samlet Talent- og Elitebudget, hvor alle budgetposter samles i én samlet budgetpostering 
til udvalgets efterfølgende detaljerede budgettering i forhold til de sportslige målsætninger, som der arbejdes 
med i udvalget. 
 
Beslutning: 
Udvalget indstiller til bestyrelsen, at udvalget får én samlet bevilling, hvor alle Talent- og Elitebudgetposter er 
samlet i én pulje til udvalgets bearbejdning/fordeling. 
 
NKC og AKC kommer med et kvalificeret budget for de store konkurrencer, JVM og WSC for 2016 og 2017. 
 
7.c. Førstebehandling af atletkategorisering i forhold til den tidligere godkendte pyramidemodel (drøftelse) 
Inden mødet var der udarbejdet et kort forslag/oplæg til kategorisering af alpinatleter. I arbejdsgruppen var 
der ikke fundet grundlag for gennemgående kriterier. 
 
Inden mødet havde arbejdsgruppen udarbejdet et oplæg fortrinsvis med fokus på alpint. 
 
Kommentar til individuel støtte, som blev diskuteret sideløbende med emnet: 
For at sikre korrekt anvendelse af resurser er det afgørende, at der sker en behovsafklaring, inden der ydes 
støtte.  
 
Kommentar til atletkategorisering: 
Ideelt skal kriterierne være fuldstændig objektive. 



 

 

 
Beslutning, individuelle støtte: 
Der skal ske en kortlægning af atleternes behov for de atleter, som står uden for kraftcentrene, specielt 
vedrørende alpint.  
Arbejdsgruppe: Alpint: KB, HO, FD. Langrend: KB, LM, AFM. Freestyle Ski/SNB: KB, KU. 
 
Beslutning  
KB udarbejder et samlet skema for en kortlægning af, hvilken form for støtte og support de enkelte atleter 
ønsker, for at de kan flyttes op på et ”næste niveau”. Dette for at skabe en forståelse for, hvad atleterne 
specifikt har brug for for at bringe atleterne videre i deres sportslige udvikling. 
 
Aktion, individuel støtte: Inden næste møde udsendes en samlet oversigt (kortlægning) med indstilling til 
muligt støtte for de enkelte senioratleter. 
 
Aktion, atletkategorisering: Arbejdsgruppen vedrørende kategorisering forsætter deres arbejde for et endeligt 
oplæg til beslutning på næste møde. KB sammenskriver en generisk atletkategorisering. 
 
7. d. Indledende behandling af DSkiF’s elitepolitik (drøftelse) 
Udvalget åbnede emnet og besluttede, at der på næstkommende møde i november nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal arbejde med revideringen af DSkiF’s elitepolitik til fremlæggelse på DSkiF’s 
repræsentantskabsmøde 2016. 
 
7.e. Opfølgning på DSkiF-atleter og deres forberedelse til den kommende sæsons store konkurrencer (UOL, 
JVM) (orientering) 
 
Alpint: 
UOL: Der er atleter, som har kørt sig under det udmeldte udtagelseskriterieniveau på herre- og damesiden. 
Udtagelsen løber indtil 7. januar 2016. 
JVM: Der er to herreatleter og to/tre dameatleter, som er interesserede i at deltage. 
 
Langrend: 
UOL: Det forventes, at en herre kvalificerer sig til UOL. 
JVM: Der er en herreatlet, som er interesseret i at deltage.  
 
Freestyle: 
UOL: En SX-atlet har kvalificeret sig. 
JVM: Udvalget har ikke kendskab til deltagere i JVM Freestyle. 
 
SNB: 
Der er p.t. ingen aktive atleter, som er på UOL- eller JVM-niveau. 
 
8. Eventuelt 

AKC: Udvalget ønsker budget for AKC fremsendt via mail. Ansvarlig: HO. 

 


