
AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2017-18 

 

Nedenstående er en kortfattet årsberetning der kan uddybes mundtligt på generalforsamlingen. 

 

Overordnet har den forløbne sæson budt på både sportslig fremgang og glædelig vækst i 

aktiviteterne, men også uenigheder blandt aktører i AKD klubberne omkring den sportslige kurs. 

 

På det sportslige plan er der meget at glæde sig over, bl.a. kan nævnes: 

• 2 deltagere ved Vinter OL (Christoffer Faarup og Casper Dyrbye). 

• Christoffer Faarup fast islæt på WC, og et par gange meget tæt på top 30 og point. 

• Flotte FIS resultater til Nuunu Chemnitz Bertelsen og Ida Brøns. 

• Markant fremgang på FIS listen til mange af vores aktive Junior-FIS løbere, herunder en 

stærk debutsæson af Jeppe Holm Raggan. 

• Velafholdt Dansk FIS løb i SL og GS i Val Thorens. 

• Klart øget dansk deltagelse ved FIS løb (antal starter). 

• Fastholdelse af løbere i overgangen fra U16 til Junior FIS. 

• Flotte danske placeringer ved flere store børne FIS løb. 

• Vækst i U16 gruppen. 

• Stort volumen ved de danske konkurrencer. 

• Tilstrømning i de yngste årgange, bl.a. fra ski teamet i Holte. 

• Fortsat stærkt samarbejde om praktiske konkurrence- og træningsmæssige opgaver 

klubberne imellem. 

 

På det organisatoriske og bestyrelsesmæssige plan er det på betryggende vis atter lykkedes at 

balancere indtægter og udgifter. Administrationsudgifterne er beskedne, sammenholdt med udgifter 

til sportslige aktiviteter (træning, konkurrencer, barmark, materialer, elite støtte, etc.). Samlet set 

bruger AKD sine midler ansvarligt, og vi har kunnet glæde sig over en vækst i sponsorater. 

 

I januar måned opstod uenigheder i bestyrelsen omkring den sportslige kurs og de budgetmæssige 

konsekvenser af at have en fast lønnet landstræner ansat. Det førte til at Hobro Skiklubs medlem i 

bestyrelsen trak sig og måtte erstattes af suppleant Rune Methling. 

 

I budgetplanlægningen for 2018-19 har AKD været nødsaget til at slanke budgettet, da en 

ekstraordinær DSKiF pulje på 200.000 kr tilført i 17-18 sæsonen skulle bortfalde. På det sportslige 

plan var der samtidig et ønske om at harmonisere træningsfilosofi i U16 og Junior FIS og styrke 

kontinuitet og overlap imellem de to grupper. Derfor fremlagde AKD bestyrelsen en model hvor 

landstræneren skulle havde ansvar for U16 i forsæsonen, og først fra november lade U16 

træningen overgå til ARA/Sven Ullrich. Herved ville AKD både opnå besparelse på de samlede 

trænerudgifter, og opnå mere af den ønskede synergi imellem U16 og Junior FIS. Desværre var 



det ikke muligt at blive enige med Sven Ullrich om vilkårene for en sådan model og Sven Ullrich 

sagde sin stilling pludseligt op. 

 

Sæsonen 18-19 

Uden U16 træner på Hafjell var der i AKD bestyrelsen enighed om at afsøge en anden base for 

vores aktiviteter i de kommende år. AKD ønsker at samle klubber, U16 og Junior FIS, og derfor 

blev Hafjell mindre attraktivt. Ud fra solide sonderinger og herunder en kæmpe indsats af Michael 

Hanghøj (SH), på vegne af AKD, er det lykkedes at lande en meget lovende aftale med Skistar 

Trysil og renn-skolen på Trysil. Her har det været muligt at lave en aftale omkring U16 som 

tilgodeser de ønsker AKD har haft. 

 

Med Trysil aftalen på plads venter nye spændende perspektiver og muligheder. Det er AKD 

bestyrelsens håb at den uro der opstod i januar og kulminerede op til DM vil fortone sig til fordel for 

en fortsat vækst i AKD aktiviteterne. Det danske alpine race miljø har måske aldrig haft så mange 

aktive løbere i alle aldre som gør sig gældende lige nu. Dermed har vi en enestående chance for at 

løfte os op til næste niveau og skabe en kultur og et volumen der gør det endnu mere meningsfuldt 

at ofre tid, penge og hårdt arbejde på et liv i dansk alpin skisport. 

 

Ole Mathiassen 18/9 2018  

 

 


