
 

 

 
 

 
 
 
 

Kommissorium for Konkurrenceudvalget  

under Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) 
 

 

 

Konkurrenceudvalget er nedsat af AKD’s bestyrelse i henhold til §11 i AKD’s vedtægter til at 

varetage de arbejdsopgaver, som er beskrevet nedenfor. Medlemsskab af udvalget tildeles af 

bestyrelsen og er baseret på frivillige kræfter uden forudgående krav til specielle kompetencer. 

AKD vil understøtte udvalget med relevante ressourcer og kan udpege daglig leder eller 

lignende som sekretær for Konkurrenceudvalget. AKD’s bestyrelsesmedlemmer kan også 

deltage i udvalgsarbejdet. Udvalget kan udpege en formand blandt dets medlemmer. 

Konkurrenceudvalget har overordnet ansvaret for at sikre, at der fastholdes et sportsligt fokus 

med afholdelse af dansk arrangerede konkurrencer i den alpine skisport. Disse arrangeres med 

support af AKD’s ressourcer og i samarbejde mellem klubberne. Det er vigtigt at det 

samarbejde, der er opnået i de seneste 2-3 år fastholdes og udbygges. Ansvaret gælder både i 

forberedelsesfasen og under selve konkurrenceafholdelsen. 

AKD understøtter således, at konkurrenceaktiviteter forberedes og afholdes, også på vegne af 

Danmarks Skiforbund. Konkurrencer fortsættes kontinuert med et højt aktivitetsniveau – 

uanset, hvilke kræfter på tværs af skiklubberne, der deltager i det konkrete arbejde. 

Konkurrenceudvalgets arbejde skal understøtte AKD og Danmarks Skiforbunds sigte med at 

anvende konkurrenceafholdelse som virkemiddel for: 

• Rekruttering til alpin skisport 

• Udvikling af bredde- og klubarbejdet omkring alpin skisport 

• Udvikling af talent- og elitearbejdet omkring alpin skisport 

 

Konkurrenceudvalgets arbejdsopgaver er: 

 

• At vedligeholde det danske konkurrenceregelsæt med udgangspunkt i FIS-reglerne, 

nuværende regelsæt er beskrevet i appendix 1-5. 

• Være ansvarlig for at al økonomi i forbindelse med danske konkurrencer efterlever de 

budgetrammer som AKD’s bestyrelse udstikker (Administrationen i Danmarks 

Skiforbund hjælper med fakturahåndtering og håndtering af bilag). 

• At etablere ”know-how” vedrørende konkurrenceafvikling og alle aspekter inden for 

dette, således at AKD og Danmarks Skiforbunds selv kan afvikle konkurrencer på et højt 

niveau. 

• At foreslå og medvirke til etablering af initiativer til at øge deltagerantallet i danske 

alpine skikonkurrencer. 



 

 

 

 

• At øge synligheden omkring de danske alpine konkurrencer, herunder navngivning, 

sponsoreksponering og aktiviteter der foregår sideløbende med konkurrencerne. 

• At medvirke til at vurdere destinationer samt komme med input til AKD’s bestyrelse 

angående overvejelser herom. 

• Afvikling af den nye Danmarks Cup i alpin skisport – herunder afvikling af 

forbundsmesterskaber og officielt DM samt de to øvrige danske hovedkonkurrencer, der 

traditionelt afvikles i Norge. 

• Afvikling af 2-4 årlige FIS-løb i alpine discipliner, forventeligt i samarbejde med andre 

partnere eller nationer. 

• Vurdering af hvorvidt det officielle DM skal afholdes som FIS-løb i kategorien NC, 

herunder hvordan andre nationers FIS-løb eventuelt kan anvendes til afholdelse af DM i 

styrtløb og Super G. 

• At tage initiativ til events og konkurrencer i Danmark, som relaterer sig til alpint skiløb. 

• At vurdere om afholdelsen af et Skier-Cross DM er relevant eller ej samt eventuelt 

afvikle dette. 

 

 

 

Besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 27. februar 2019                                                      


