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Udtagelseskriterier til  

alpint VM, Junior VM og Universiade 
 

 

Nedenstående dokument beskriver AKD’s objektive minimumskrav for at kunne udtages til at 

repræsentere Danmark i flg. internationale alpine skievents: 

Der udtages kun løbere i SG og DH (fart) i det omfang at udtagelsen ikke udelukker deltagelse af en 
kvalificeret løber i SL og GS (teknik). 
  

UNIVERSIADE: Lake Placid 2023  

JWSC: FIS Junior World Ski Championships St. Anton 2023 

WSC-qualification: FIS World Ski Championships Qualification Race Courchevel-Meribel 2023 

WSC: FIS World Ski Championships Courchevel-Meribel 2023 

Olympiske events (OL, UOL og EYOF behandles ikke i dette dokument, da udtagelseskriterierne fra 

gang til gang udarbejdes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Skiforbunds 

bestyrelse. 

 

 

 

Indhold i hoveddokument: 

Generelt om minumskravet    side 2 

Oversigt minimumskrav     side 4 

Universiade       side 5 

JWSC       side 6 

WSC       side 6 

Generelt om udtagelse      side 7 

 Appendix: Kort beskrivelse af formål og målsætning med deltagelse side 8 
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Generelt om minimumskravet 

 

Minimumskravet afspejler for alle events et ønske om at udtagne atleter som minimum har et 

potentiale til at placere sig i top 75 % blandt gennemførende atleter (eksempelvis top 45 ved 60 

gennemførende). De anførte FIS krav er tilvejebragt igennem dataindsamling på de seneste to 

tilsvarende events. Top 75 % afspejler en realistisk målsætning for dansk alpin sports nuværende 

talentmasse og eliteniveau. Med tiden kan det (forhåbentligt) blive aktuelt at skærpe kravet, men 

beregningsmetoden kan genbruges, blot justeret til et andet placeringspotentiale.   

Opfyldelse af minimumskravet er en forudsætning for, men ikke en garanti for udtagelse.  

Dispensation: 

Undtagelsesvist og under ekstraordinære omstændigheder kan minimumskravet dispenseres 

(COVID-19 situationen anno 2020 illustrerer behovet for dette redskab). 

Minimumskravet består af 

1) Niveaukrav (begge skal være opfyldt) 

 
A) FIS liste notering som angivet i tabel 1. Der tages udgangspunkt i aktuelt gældende 

officielle FIS liste med en skæringsdato på 1-4 uger før disciplinafvikling. Præcis hvilken 

liste annonceres forud for de enkelte events. 
B) Gennemsnittet af de to bedste resultater i en defineret periode som angivet i tabel 1. 

Det ene resultat skal være opnået indenfor de sidste 12 uger op til skæringsdatoen, det 

andet indenfor de seneste 15 måneder op til skæringsdatoen.  

 
2) Formkrav : 

I et tidsrum der ligger fra 12 uger før og frem til FIS liste skæringsdatoen, kræves mindst et 

FIS resultat i relevante disciplin, der matcher niveaukravet med en margin på + 10 % (For et 

FIS liste krav på eksempelvis < 100 punkter, accepteres et FIS resultat på 109,99 punkter).  

Tænkt eksempel:  

En eventdisciplin afholdes 1. marts 2021. Deadline for tilmelding er 24. februar. 

Den 16. FIS liste medtager resultater frem til og med den 14. februar.  

Skæringsdatoen for FIS resultater sættes til 14. februar.  

Disciplinkravet er < 100 FIS punkter på FIS listen. 

 

En atlet opfylder kravet således: 

(alle 3 krav er gældende) 

 

< 100 punkter i disciplinen på 16. FIS liste. Dette opnås ved enten to resultater fra 1.juli 2020 til 



Version 15. december 

3 
 

14. februar 2021 med et gennemsnit under 100 punkter, eller ved baselist 2021 notering < 100 

punkter (medtager de to bedste resultater fra 1. juli 2019 til medio april 2020).  

< 100 punkter på gennemsnittet af to resultater, hvor det ene er opnået i perioden 14. 

november 2020 til 14. februar 2021, det andet i perioden 22. november 2020 til 14. februar 

2021 

Mindst et resultat < 110 punkter i perioden 22. november 2020 til 14. februar 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 15. december 

4 
 

Oversigt over objektive minimumskrav 

 

Tabel 1, Niveau krav A og B: Notering på den officielle FIS liste (A) og gennemsnit af to resultater i 

en periode på henholdsvis 15 måneder og 12 uger frem til skæringsdatoen (B) skal honorere 

niveauerne i tabellen. 

  
SL 

 
GS 

 
SG 

 
DH 

Krav for deltagelse i 
sekundær disciplin for 
atleter der er udtaget 
på primær disciplin 

Universiade < 120 < 120 < 120  < 150 
 

JWSC < 100 < 100 < 100 < 100 < 120 
 

WSC Qua < 140 < 140   < 175 
 

WSC < 70 < 70 < 60 < 60 Ikke mulig 
 

 

 

Tabel 2, formkrav: I en periode på 12 uger op til skæringsdatoen skal der leveres mindst et FIS 

resultat som anført i tabellen. 

  
SL 

 
GS 

 
SG 

 
DH 

Krav for deltagelse i 
sekundær disciplin for 
atleter der er udtaget 
på primær disciplin 

Universiade < 132 < 132 < 132  < 157,5 
 

JWSC < 110 < 110 < 110 < 110 < 126 
 

WSC 
Qualification 

< 140 < 140   < 183,75 
 

WSC < 77 < 77 < 66 < 66 Ikke mulig 
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Universiade 

Objektive krav Universiade: 

Adgangskravet er < 120 FIS punkter på niveaukrav A og B i bedste disciplin og mindst et FIS resultat 

< 132 punkter indenfor 12 uger af skæringsdatoen. Udtagne atleter kan deltage i øvrige discipliner 

forudsat et niveau < 150 FIS punkter i disse. Ved flere kvalificerede udtages på laveste gennemsnit 

af de to bedste discipliner. Ved jævnbyrdighed (defineret som under et helt FIS point i forskel) 

vurderes på aktuel form. Den/de løbere med bedste sammenlagte FIS resultat i SL og GS i 

formkravsperioden udtages. Hvis fortsat lighed udtages på bedste disciplin.  

 

JWSC 

Objektive kriterier Junior VM: 

Man udtages disciplin specifikt. Adgangskravet er < 100 FIS punkter på niveaukrav A og B i givne 

disciplin, og mindst et FIS resultat < 110 punkter indenfor 12 uger af skæringsdatoen. Udtagne 

løbere kan deltage i øvrige discipliner såfremt man har under 120 FIS punkter i disse, og såfremt 

en evt. nationskvote ikke er opbrugt af løbere der allerede er kvalificeret i disciplinen. Ved flere 

kvalificerede end pladser udtages på laveste FIS liste point i relevante disciplin. Ved jævnbyrdighed 

(defineret som under et helt FIS point i forskel) vurderes på aktuel form. Den/de løbere med 

bedste FIS resultat i relevante disciplin i formkravsperioden udtages. Hvis fortsat lighed udtages på 

næstbedste disciplin. 

 

WSC 

Objektive krav VM kvalifikationsløb (kun SL og GS): 

Man udtages disciplin specifikt. . Adgangskravet er < 140 FIS punkter på niveaukrav A og B i givne 

disciplin, og mindst et FIS resultat < 154 punkter indenfor 12 uger af skæringsdatoen. Udtagne 

løbere kan deltage i begge discipliner forudsat < 175 FIS punkter i dårligste disciplin. Ved flere 

kvalificerede end pladser udtages løberne med laveste point. Ved jævnbyrdighed (defineret som 

under et helt FIS point i forskel) vurderes på aktuel form. Den/de løbere med bedste FIS resultat i 

relevante disciplin i formkravsperioden udtages. Hvis fortsat lighed udtages på næstbedste 

disciplin. 
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Objektive krav WSC hovedløb: 

Man udtages disciplin specifikt: 

Fartdiscipliner (SG og DH): Adgangskravet er < 60 FIS punkter på niveaukrav A og B i givne disciplin, 

og mindst et FIS resultat < 66 punkter indenfor 12 uger af skæringsdatoen.  Ved flere kvalificerede 

udtages efter laveste FIS point. Ved jævnbyrdighed (defineret som under et helt FIS point i forskel) 

vurderes på aktuel form. Den/de løbere med bedste FIS resultat i relevante disciplin i 

formkravsperioden udtages. Hvis fortsat lighed udtages på næstbedste resultat i 

formkravsperioden. 

Tekniske discipliner (SL og GS): Adgangskravet er < 70 FIS punkter på niveaukrav A og B i givne 

disciplin, og mindst et FIS resultat < 77 punkter indenfor 12 uger af skæringsdatoen, eller 

kvalifikation via VM-kvalifikationsløbet. Ved flere kvalificerede til nationskvotepladsen med < 70 

FIS punkter udtages efter laveste FIS punkter. Ved jævnbyrdighed (defineret som under et helt FIS 

point i forskel) vurderes på aktuel form. Den/de løbere med bedste FIS resultat i relevante disciplin 

i formkravsperioden udtages. Hvis fortsat lighed udtages på næstbedste resultat i 

formkravsperioden. 
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Generelt om udtagelse 

 

AKD bestyrelsen er den øverste myndighed i den endelige udtagelse af atleter. Bestyrelsen er 

forpligtiget til at rådføre sig med trænere og fagpersoner med kendskab til atleterne og give en 

transparant begrundelse for atletudtagelser og tildeling af eventuelle dispensationer.  

AKD bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at bistå og evt. varetage udtagelsesprocessen, 

som det skønnes relevant i forhold til den løbende tilknyttede trænerstab og 

samarbejdspartnere. Uanset skal et nedsat udvalgs indstilling godkendes i AKD bestyrelsen.  

AKD bestyrelsen og eventuelle udtagelsesudvalg må i udtagelsesprocessen ikke diskriminere 

på spørgsmålet om eksempelvis AKD medlemskab og atleters træningsoplæg og 

basetilknytning. Spørgsmålet om AKD medlemskab kan alene have betydning for prissætning 

af en atlets event deltagelse og trænersupport. Fjern base og deraf manglende kendskab til 

atleten kan have implikation i form af fremmødekrav til national træningssamling og 

træningsdokumentation, men skal tilvejebringes i dialog med atleten. 

Habillitet: Endelige beslutninger om udtagelse kan kun tages af habile medlemmer i AKD-

bestyrelsen og eventuelle udvalg.  

Man er beslutningsinhabil (men må gerne rådgive) i følgende tre situationer:  

- Lønnet funktion i et afgrænset træningsoplæg (bortfalder hvis alle eventkandidater er 

tilknyttet dette træningsoplæg). 

- Personlig træner til eventkandidat. 

- Forældre/bedsteforældre/søskende eller anden nærtstående til en af eventkandidaterne.      
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Appendix  

 

Formål Universiade: 

Vi har på det seneste i takt med fastholdelse af FIS-løbere i sporten fået flere som kombinerer 

skiløb og videregående studier/arbejde. Forhåbentlig vokser denne gruppe i de kommende år. Vi 

ønsker at give disse atleter Universiaden som en stor event at sigte imod. 

Niveauet er højt, men ikke helt så højt som f.eks. Junior VM. Vi kan også her have et større hold 

med og vi udtager selv – ikke DIF (som dog orienteres). Eventen er vokset i størrelse og er en 

kæmpe oplevelse med 10-12 vintersportsgrene repræsenteret i et OL-lignende setup. Den er også 

TV transmitteret, men ses ikke af så mange. Udtagelseskrav på niveau med Junior VM sikrer, at vi 

har løbere med som ikke vil præstere pinligt. Andre nationer i Lowlanders-samarbejdet har 

deltaget i de seneste Universiade-arrangementer. 

Målsætning Universiade: 

• Give løberne flere mål og milepæle i stedet for kun at sigte mod OL 

• Fastholde flere løbere på et højt niveau også i studietiden 

• Evt. få nogen til at give den gas efter de første studieår (eller endte studier), hvis eventen 

er inspirerende 

 

Formål Junior VM: 

Målgruppen er dygtige junior FIS løbere med høj løbsmodenhed, typisk de 3 ældste junior årgange 

(U21). Niveauet er dokumenteret meget højt og tæt på World Cup niveau – og løbere op til 

startnummer 100 er på meget højt internationalt niveau. Her er der mulighed for at lære, hvad det 

betyder at køre på allerhøjeste niveau. Arrangementet er som en World Cup. 

Det er vigtigt, at de løbere, der sendes afsted, har en realistisk opfattelse af sit eget niveau. Vi kan 

også her som i EYOF komme afsted som et hold med op til 4 i hvert køn. I modsætning til VM, 

starter alle i hovedløbet, dvs. også mod etablerede World Cup løbere. 

Danske løbere skal være klar over, at de kommer til at køre i slidte baner, samt at de er med for at 

lære. For løbere, som stiler mod EC/WC og OL er eventen en rigtigt god forberedelse til dette. Vi 

kan være en del af en større Lowlander-gruppe, idet der forventes at være trænere og løbere med 

herfra, sådan som det også var tilfældet ved sidste Junior VM. 

Selv med en top 75 % målsætning, kræver det at vi kun sender løbere afsted med højt nationalt 

niveau, og de skal være robuste og kun undtagelsesvis bør 1. og 2. års FIS løbere deltage  

 

Målsætning junior VM: 
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• Udvikling hen mod de største events som EC/WC/VM og OL 

• Være afsted som et team – fastholdelse 

• Forstå hvad der skal til for at gå hele vejen 

 

Formål VM: 

Her er der principielt to events – der er kvalifikationsløbet, som er et stærkt FIS løb for de bedste, 

og så hovedløbet. Den sidste del af feltet er lidt svagt med løbere fra ikke-ski nationer. 

Mange af vores løbere kan fint deltage i kvalifikationsløbet og få en god oplevelse. Vi kan godt 

sende løbere afsted, som kan placere sig i den bedste ¾-del af de gennemførende uden, at det er 

pinligt. Løbet afholdes typisk heller ikke på selve VM-pisten, så sværhedsgraden af piste og 

underlag er taknemmelig. Skiforbundet har også gavn af, at der deltager danske løbere, da dette 

leder til et større tilskud fra FIS. 

Til selve hovedløbet har Danmark under alle omstændigheder en nationsplads, uanset resultatet 

af kvalifikationsløbet. Hovedløbet er TV-transmitteret, så her ønsker vi ikke at danske løbere 

”falder igennem”. Kravene bør være relativt strikse i forhold til at kunne udtages på den danske 

kvoteplads. 

Målsætning VM: 

• Hjælpe skiforbundet med økonomi 

• Give atleter ældre end EYOF/YOG- og JVM-alderen et stærkt sportsligt mål at sigte imod 

• For atleter, vi udtager til hovedløbet, så er målet en stærk præstation evt. hen mod flere 

oplevelser i EC/WC/OL 

 

 

 

 

 

 


