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Forudsætninger og rammer for udtagelse til alpine events i 2019 

Det skal hermed oplyses, at følgende rammer og forudsætninger fra skiforbundets side har været lagt ned 

over udtagelse til de større alpine events i 2019: 

Udtagelse til det alpine VM skal - udover at opfylde de sportslige mål - også tage hensyn til at optimere 

midlerne, der tilflyder skiforbundet fra FIS (det internationale skiforbund), som bla. reguleres af antal 

deltagere til det alpine VM. 

Endelig udtagelse til det Europæiske Ungdoms OL (EYOF) foretages af skiforbundet og Danmarks 

Idrætsforbund. 

 DIF´s rammer og retningslinier, som skiforbundet følger er blandt andet, at vi til EYOF ønsker at sende 

atleter afsted som på et sigte på 6-8 år vurderes at kunne være blandt de endelige kandidater til det rigtige 

OL.  

Det er anerkendt hos DIF og i overensstemmelse med vores vurderinger, at det er meget vanskeligt at 

vurdere, hvilke atleter der som 16/17-årige kan ende med at være kandidater til det rigtige OL om 6-8 år, 

hvorfor vigtige parametre for udtagelse af atleterne udover de objektive kriterier er, at de er 

træningsparate, er holdspillere, samt virkelig ønsker at prioritere skiløbet fremadrettet – også efter 

deltagelse i et Europæisk Ungdoms OL. 

Der er ligeledes overordnet ønske fra såvel skiforbundet som Danmarks Idrætsforbund, at vi deltager som 

et hold, hvilket indebærer, at antal atleter skal afstemmes med mulighederne for at få det rigtige 

støtteapparat med i form af trænere og ledere. Antallet af akkrediteringer til trænere og ledere til en stor 

event afhænger af antallet af atleter, der endeligt sendes afsted 



 

Overvejelserne omkring at udtage ikke kvalificerede løbere, men de næste på listen, til EYOF er sket under 

hensyntagen til at antallet af atleter der skal endeligt skal deltage skal passe med, at der kan sendes det 

nødvendige antal trænere og ledere afsted.  

Der var for få kvalificerede atleter i forhold til de udmeldte kriterier. Skiforbundet har valgt at imøde-

komme ønsker fra DIF med stort hensyn til at kunne sende et funktionsdygtigt hold afsted.  

Konkret ville endelig udtagelse af udelukkende de kvalificerede atleter betyde, at der ikke ville kunne 

sendes en træner med holdet. Derfor er den endelige udtagelse foretaget for at sikre, at alle atleter kan 

deltage i EYOF med et tilstrækkeligt setup på træner- og ledersiden.  

Disse afvejninger af hold, setup, relationer til DIF osv. har ført til at landstræneren og sportschefen har 

foretaget den endelige indstilling fra skiforbundet til DIF, hvilket også betyder, at de frivillige, der udgør 

Alpint Kraftcenter Danmarks bestyrelse ikke har været involveret i de endelige udtagelser. 

Det har været med udgangspunkt i disse rammer, at landstræneren af sportschefen er blevet bedt om at 

udpege de næste atleter, som stod på listen til EYOF. 

De endelige udtagelser til alle events – herunder også det alpine Junior VM, hvor der er foretaget en 

udtagelse på et wildcard - er foretaget i samråd mellem skiforbundets sportslige ansvarlige og den alpine 

landstræner. 

Alle udtagelser støtter op om de principper, som skiforbundets bestyrelse har udstukket for det sportslige 

arbejde i de enkelte discipliner. Der er ingen kvalificerede atleter, der ikke er udtaget til nogen af de store 

events i sæsonen 2019. 
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