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Referat af AKD-bestyrelsesmøde 07.02.2023 

Deltagere: Michael Hanghøj, Ole Mathiassen, Kuno Brodersen, Carsten Reffeldt Vexel. 

Afbud:  Kim Skov Jensen, Søren Witt Andersen. 

Referent: Lene Svanebjerg 

Formand Michael Hanghøj bød velkommen og suspenderede dagsordenen. Der var nogle emner som 

bestyrelsen skulle debattere. 

A. Træningsgrupper og  

Der eksisterer disse grupper 

FIS Gruppen 16+ 

U16 - årgang 2007-2008 

U14 – årgang 2009-2010 

 

Michael: Jeg synes der er en bov for en debat om træningsgrupperne og vores holdning til at de 

yngre årgange træner med ældre årgange. Jeg har haft en samtale med Henrik og Carsten om 

dette. 

 

Forsikringsmæssigt er U14 og U16 atleterne ikke dækket når de rejser ned for at træne med FIS 

gruppen. Jeg mener der er en sikkerhedsrisiko fx når de yngre årgange træner med FIS gruppen. 

Deres styrke og teknik er endnu ikke helt parat til den træningsbelastning der er i træningen med 

FIS gruppen. Derudover kan der være det mentale aspekt, at de endnu ikke er helt parate til at 

håndtere de krav og forventninger om selvstændighed der er i forbindelse med at være en del af 

FIS gruppen. Den træningsmæssige gevinst for de yngre årgange er så stor når de træner med FIS 

gruppen kan jeg også være i tvivl om. 

 

I forbindelse med DBU-sagen der lige nu har fokus i medierne har Jeg modtaget en mail fra Kenneth 

Bøggild fra sekretariatet, hvor han spørger om der kunne være potentielle lignende sager i 

skinverdenen. 

 

Jeg er blevet informeret om en episode hvor en lowlander træner har talt mindre pænt til en 

førsteårs FIS-løber. Jeg kender ikke sagen fuldt ud og det er en andenhåndsberetning, men vi skal 

selvfølgelig følge op på sagen. 

 

Kuno: Jeg mener, at det er et emne som det er vigtigt vi er opmærksomme på. Og det er en debat 

der er værd at tage op – hvordan forberedes atleterne på skiftet fra U14-U16 til at være Fis løber.  

 

B. Regler og sikkerhed i forbindelse med afholdelse af konkurrencer 

Michael: i forbindelse med afholdelse af konkurrencer har der i invitationerne været udsendt nogle 

regler som ikke overholder FIS regler og krav. Dette er ikke orden. Jeg er udmærket klar over det er 

sket med de bedste intentioner, men der må i forbindelse med afholdelse af konkurrencer ikke gås 

på kompromis med FIS reglerne om brug af hjelm og rygskjold 

 

Bestyrelsen bliver måske nødt til at lave nogle regler og processer som sikrer, at de gældende regler 

overholdes. 
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Michael takkede Lene for deltagelsen og bad hende om at forlade mødet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 14.03.2023 kl. 19.-30. Mail med link til Zoommøde er udsendt.  

 

Skrevet af Lene Svanebjerg 


