Referat fra bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark 13/11-2018 (fysisk møde på Fyn)

Deltagere: Ole Norling Mathiassen, Henrik Kirk Andersen, Kim Skov Jensen, Michael Hanghøj, Rune
Methling og Henrik Oksholm, Kuno Brodersen og Mette Lund deltog over telefonen.

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidst:
Referat fra sidst godkendt. I forlængelse af dette drøftedes mulighed for at formalisere et
forretningsudvalg. Michael Hanghøj og Henrik Oksholm vil arbejde på en beskrivelse af strukturen for AKD
med de forskellige udvalg og opgaver for disse hhv. bestyrelsen.

Pkt. 2: Trysil aftale:
Michael Hanghøj supplerede sit skriftlige oplæg med følgende bemærkninger:
•
•

Wintergames i uge 13 er et meget vigtigt element i aftalen og skal prioriteres
Kommer budskabet om aftalen godt nok ud. Kender klubber udenfor AKD noget til aftalen. Har
”prospekt” medlemsklubber af AKD set aftalen (Roskilde, Ålborg osv.)

Henrik og Michael arbejder videre med synliggørelse af aftalen i samarbejde med Lene Svanebjerg, som i
sekretariatet har det fulde ansvar for håndteringen af Trysilaftalen.

Pkt. 3: Træner- og stabskort til Trysil
MH har sendt listen over dem, der er på de 15 official årskort.
Klubberne kan bestille samlet 10 sæsonkort til trænere med 40% rabat på voksen prisen. Ole Mathiassen
laver oplæg til fordeling mellem klubberne.

Pkt. 4: AKD holdenes profilering og løbernes selvforståelse – er det landshold eller en friplads?
Der er i år historisk mange med på de udvalgte hold. Det leder til en mere varieret opfattelse fra løberside
om, hvad der kræves for at være med – og det kan lede til en udvanding af det at være på et landshold.
Der er bred enighed om, at
•
•
•
•

Vi skal øge den fælles kultur om at være udtaget – det skal skabes hjemmefra (i ordets egentlige
forstand), til barmark hjemme, test, barmarkssamlinger osv.
Vi skal blive skarpere på kravene til atleterne – vi skal lave retningslinier for det og mere præcise
træningsprogrammer med krav til atleterne
For yngste gruppe kan det blive svært at implementere, men vi skal i gang fra U-16 og ældre
Vi skal kvalificere landsholds kategorier A, B osv … med forventninger til løberne, forældrene og
trænerne – dette gøres hen over forår og sommer, så det er helt klart til næste sæson, men gerne
allerede fra sommeren 2019

•

Vi skal naturligvis huske motivationen – det skal være sjovt.

Pkt. 5: Uge 49, status
Der er styr på uge 49. Vi håber på sne og OK forhold.

Pkt. 6: Børne FIS løb, status
Der er pt ikke overtegnet på nogen af de prioriterede børne FIS løb. (Efter deadline er der kommet en
tilmelding mere i yngste gruppe til Andorra, så vi nu er en over kvoten i den aldersgruppe) – vi skriver til
Andorra for at høre, om vi kan gå en over kvoten).
Omkring udtagelse blev der stillet følgende spørgsmål:
•
•

Hvorfor udtager vi allerede i uge 49 – er det ikke for tidligt
Hvorfor udtager vi til alle løb i sæsonen på en gang, bør det ikke ske henover sæsonen

Svarene er:
•
•

Vi udtager tidligt for at imødekomme et ønske fra forældre om at kunne booke fly og koordinere
rejse og forældre hjælp
Tanken med at fordele løbene på løbere hen over sæsonen er, at sende løbere til de løb, trænerne
mener er egnede for den enkelte løber på sit udviklingsstade

Pkt. 7: Junior FIS træning med U-16 – vilkår
Enighed om, at FIS gruppen skal kunne træne med Trysilguidene, når det af en eller anden grund ikke er
muligt at træne med Jernej, men det skal ses som ekstraordinært og løbere i FIS-alder skal så vidt muligt
følge landstrænerens træningsoplæg.
Da det bidrager til ekstraomkostninger til AKD er der også enighed om, at løberne må bidrage til at holde
AKD omkostningsfri. Dette betyder, at løberne opkræves 300,- DKK for en træningsdag.
Trysilguidene skal naturligvis adviseres inden deltagelse – ligesom Jernej skal holdes orienteret. Der må ikke
blive tvivl om rolle- og ansvarsfordeling.

Pkt. 8: Status VM, JVM og EYOF
HO gjorde status.
Vedr. JVM og EYOF er udtagelseskriterier meldt ud og trænere er på plads.
Der er en dialog med løberne omkring træner opgaver til VM – dette er i hovedtræk på plads. HO er ved at
færdiggøre de sidste aftaler.
Der er på baggrund af henvendelser fra Jacob Struve fra trænerudvalget og en forældre rejst spørgsmål til
et forslag fra trænerudvalget omkring kvalifikation til VM på en betalt plads. På baggrund af henvendelsen
fra trænerudvalgets formand behandlede bestyrelsen dette og blev enige om, at støtte, at A-løberne

kvalificerer sig til VM på en betalt plads ved at bekræfte deres niveau som A-løbere ved at levere et resultat
under 50 FIS point i minimum en disciplin i sæsonen 18/19.
Retningslinjer for ophold mm. for deltagerne til VM og JVM er med Danmarks Skiforbunds mellemkomst nu
blevet standardiseret i alle forbundets discipliner. Generelt er reglen, at kvalificerede og udtagne løbere til
disse events får overnatning og fuld pension betalt fra to dage før deres første konkurrence og en dag efter
sidste konkurrence. Træneren(erne) er også betalte. Transport og ekstra dage betales af løberen selv.

Pkt. 9: Elitestøtte status
Der har været afholdt telefonmøde og andre dialoger med nogle af A-løberne og andre er aftalt.
Det har f.eks. været uklart, hvornår støtten til en skadet atlet kan genoptages. Der var enighed om, at når
atleten kan træne med samme indsats som tidligere og er tilbage på sne, kan støtten genoptages (ikke krav
om træning i porte eller konkurrencedeltagelse).
Under dette punkt orienterede KSJ også om forløbet omkring Mark Staunsager som så småt er i gang igen,
men har sin uddannelse som 1. prioritet.

Pkt. 10: Landstræner og pre-season evaluering
Det har været nyt i den forgangne pre-season, at U-16 og FIS gruppen har trænet sammen – lige som
klubløbere fra klubberne har været indbudt sammen med deres trænere.
Det har været en markant ændring i vores setup og derfor vigtigt, at vi får evalueret på udbyttet.
Rune Methling havde udarbejdet et oplæg, som vi skal gå videre med.
Ideer til hvor vi kan få input:
•
•
•

En gruppe af de mest engagerede forældre (dem som faktisk har været tilstede)
Trænerne, som har været med – er ideer og tanker kommet videre fra landstræneren?
De løbere, som har en alder, hvor de kan sammenligne og give kvalificeret feedback

Rune beslutter, hvem der bør spørges og igangsætter indhentning af feedback.

Pkt. 11: Vedtægter
KSJ foreslog på baggrund af de sidste par måneders begivenheder, at der arbejdes med at tilvejebringe et
forslag til vedtægtsændringer og gennemgik en række punkter, der bør overvejes. Bestyrelsen drøftede
potentielle ændringer og der var stor enighed om, at vedtægterne bør revideres.
Bestyrelsen i AKD arbejder videre med en version af de nye vedtægter, hvorefter medlemsklubberne høres,
så der er et oplæg at forholde sig til. Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Kuno Brodersen fremhævede, at vedtægterne skal medvirke til at støtte op omkring det frivillige arbejde,
så der bliver rum til, at opgaverne kan blive løst.
KSJ blev bedt om at lave en første version af forslag til ændringer til videre drøftelse.

Pkt. 12. Økonomi
KSJ gennemgik de fremsendte plancher omkring status på økonomien. Dette gav umiddelbart hverken
anledning til bekymring eller mange spørgsmål.

Pkt. 13 og 14: Kommisorier for træner- og konkurrenceudvalg:
Det blev besluttet at skyde dette til næste møde – også i henhold til hvad der blev drøftet under pkt. 1.

