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Hensigten med modellen er at motiverer til at træne og planlægge langsigtet og øge 
motivationen til at træne sammen i de strukturer og træningsfaciliteter AKD har opbygget og 
udvalgt. 
 
Pakkereduktionen baseres på indsatsen i form af afviklede træningsdage under følgende 
betingelser og ud fra devisen: Jo højere indsats, jo større reduktion. 
 
Betingelser: 
 

1. Medlemskab af dansk skiklub og AKD. 
2. Der ydes reduktion baseret på antal træningsdage på sne. 
3. Der er minimumkrav for deltagelse i FIS-løb, dette minimum indgår i antal 

træningsdage. 
4. Træningsdage skal ske på AKD-godkendte træningsfaciliteter for at tælle med som 

træningsdage i pakkereduktionsmodellen. 
5. Flere træningsdage giver forholdsvis mere attraktive pakkereduktioner. 
6. Atleter med bopæl i Danmark og i udlandet gives reduktion i forbindelse med 

opkrævning af betalinger for pakkerne som tilbydes af AKD’s strukturelle partnere. 
7. Atleter som er tilknyttet en AKD-godkendt træningsfacilitet, der ikke er strukturel 

partner for AKD, gives reduktion i deltageromkostninger ved deltagelse i aktiviteter med 
AKD’s strukturelle partnere. I disse aktiviteter dækker AKD de direkte 
træningsomkostninger.  

8. Den samlede værdi af reduktion for tilknyttet en AKD-godkendt træningsfacilitet kan 
ikke overstige reduktioner for atleter med bopæl i Danmark, givet samme antal 
træningsdage. 

9. Der kræves mindst 50 dages træning på sne for at være berettiget til reduktion på 
pakker eller deltageromkostninger. 

10. Maksimum reduktion opnås ved 120 dages træning på sne. I så fald kan forventes en 
reduktion i niveau ca. 3.750 EUR. Ved 75 dage er reduktionen i niveau ca. 1.700 EUR. 
Bemærk venligst også punkt 11. 

11. Reduktionsmodellen er en fordelingsmodel ud fra budgetposten til formålet. De 
tilkendegivende reduktioner er dermed budgetteret. Trænes der blandt atleterne 
samlet mere end forventet vil reduktionerne på pakker blive minsket tilsvarende. 
Trænes der mindre vil reduktionerne bliver øget tilsvarende, dog max. 10%. Det 
tilstræbes at holde et ens budget år for år.  

12. Der skal være afvikles minimum antal FIS-løb svarende til 15% af dagene. Dette er et 
binært krav. Opfyldes dette ikke reduceres træningsdage eller pakkereduktionen 
bortfalder helt hvis netto antallet af dage er under 50. Eks. hvis der er 60 dage med 
træning på sne eller kørt konkurrencedage skal der være stillet til start i minimum ni FIS 
løb. 
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13. FIS-løbsdage tæller med op til maksimum antal svarende til 20% af støttedagene. Eks. 
hvis der er 60 dage med træning på sne eller kørt konkurrencedage kan der tælles 
maksimum 12 dage med i kompensationsdagene. Det er underordnet om der er afviklet 
et eller to FIS løb per dag i de 12 dage. 

14. Der skal udføres minimum månedligt indrapportering over træningsdage og løbsdage 
online. Online faciliteter til dette stilles til rådighed af AKD. Der tilstræbes en enkelt og 
simpel model, som ikke er tidskrævende. 

15. Ved fejlposteringer af dage, som kan karakteriseres som snyd, frafalder hele støtten. Er 
du i tvivl så spørg. Der er nul tolerance for snyd. 

16. Reduktionerne sker løbende på pakkebetalinger; dvs. de følger AKD’s strukturelle 
partneres betalingsmodeller og endelig regulering sker i slutningen af sæsonen. Ved 
reduktion i deltageromkostninger til træning sker reduktionerne direkte i disse.  

17. Atleter som modtager reduktion er forpligtiget til at deltage i DSKIF uge 42 tur til Sölden 
arrangeret af en af klubberne under DSkiF HVIS atleten deltager i træning i Sölden 
arerangeret at AKD eller en AKD strukturel partner i samme uge 42. I fald dette ikke 
opfyldes bortfalder reduktionen. Da kravet pålægges af AKD for at være berettiget til 
reduktion dækker AKD 50% af de meromkostninger, som kravet må medføre for den 
enkelte atlet. Det vil blive reguleret i den årlige opgørelse, hvor reduktionen endeligt 
udregnes. Det er forholdet mellem Lowlanders Ski Racing (LLSR) budgetterede 
gennemsnitlige priser for overnatning, fortæring og liftkort som udgør referencen for 
forskelsprisen. Det er DSkiF’s uge 42 turpris for samme tre omkostninger, overnatning, 
fortæring og liftkort, som er omkostningsreferencen for 50% dækningen. Hvis f.eks. LLSR 
budgetterer med EUR 95, og prisen for FIS atleter som er forpligtet til at deltage i uge 42 
turen er EUR 115, så vil AKD med disse priseksempler støtte med EUR 10 pr. 
overnatning. 

 
 

AKD-godkendte strukturelle partnere er pr. juni 2021: 
• LowLanders Ski Racing (AKD deltager i Lowlanders-samarbejdet) 
• AKD 
• Trysil Race Academy 

 
 
Godkendte træningsfaciliteter til optjening af træningsdage: 

• NTG, Norge 
• Tärnaby, Sverige 
• Lowlanders Ski Racing 
• Trysil Race Academy, Norge 
• ARA, Norge 
• Killington, Burke, GMVS og Stratton, USA 
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• International Racers, flere steder 
• Kronplatz, Italien 
• Austrian Race Camps, Østrig 
• Dartmounth, University of Vermont, Colby, Middlebury and University of Utah 
 

Andre gymnasier og/eller universiteter med en dedikeret alpin konkurrence linje kan også 
forventes at blive godkendte. I alle tilfælde tælles dage med træning på sne med i 
dagsregnskabet. 
 
Vedtaget af AKD juni 2021. 

 


