
 
 
 
 

Kommissorium for Trænerudvalget 

under Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) 
 

 

Trænerudvalget 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 Trænerudvalget. AKD’s bestyrelsesmedlemmer kan også deltage i 

udvalgsarbejdet. Udvalget kan udpege en formand blandt dets medlemmer. 

Trænerudvalget har overordnet ansvaret for at sikre, at trænere i de aktive skiklubber får gode 

rammer for at samarbejde på tværs af klubber, at de får tilbudt den nødvenlige uddannelse og 

at der udarbejdes hertil hørende træningsplaner og retningslinjer. Målet er dermed at sikre et 

højt trænerniveau inden for friløbs- og porttræning rettet mod at danske alpine 

konkurrenceskiløbere udvikler deres færdigheder. 

 

Trænerudvalgets arbejdsopgaver er: 

• At arbejde for at udvikle både kvantitet og kvalitet i den danske trænerstand. 

• I samarbejde med skiklubberne og AKD at arbejde for at udvikle bredde- og 

elitetrænere, herunder at være ansvarlig for tilrettelæggelsen af den grundlæggende og 

videregående uddannelse af trænere inden for friløbs- og porttræning rettet mod 

konkurrenceskiløb. 

• At være sparringspartner for dem, der ønsker en trænerkarriere inden for alpin skisport. 

• At være ansvarlig for rekruttering og fastholdelse af trænere på alle niveauer. 

• At skabe fora og sociale miljøer for trænerne til vidensdeling og fastholdelse, nationalt 

og internationalt. 

• At arbejde for at der samarbejdes omkring afholdelsen af træning på tværs af klubber 

som optakt til konkurrencer og lignende. 

• At udarbejde en politik omkring trænerlicens, eller anden objektiv kompetence sikring, 

som kan bruges som dokumentation og motivation til videreudvikling nationalt og 

internationalt, til yderlige specialisering og/eller erfaringsopbygning af trænere til 

friløbs- og porttræning rettet mod konkurrenceskiløb. 

 

 

 

 

Besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 17. december 2018                                                      


