Referat af bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) den 22. oktober 2019

Deltagere: Michael Hanghøj (MH), Ole Mathiassen (OM), Rune Methling (RM), Peter Løwenstein
(PL), Kim Skov Jensen (KSJ), Mette Lund (ML), Kuno Brodersen (KB) og Henrik Oksholm – mødet
blev afholdt som telefonmøde
Referent: OM

1) AKD lige nu: Høj tilslutning i både U16-gruppen og FIS-gruppen i uge 42 og samlet set. Generel
tilfredshed hos løbere og forældre med nuværende set-up, som favner både bredt og højt. Høj
aktivitet med over 450 præsterede løberdage i pre-season frem til nu.
2) Ressourcestyring: MH går videre med proces dokumentet. Der er brug for at identificere
ressourcetilgang i takt med at DSkiF trækker mere på HO i andre sammenhænge.
3) Landsholdsudtagelse: HO er i tæt dialog med landstrænerne, og offentliggørelse indenfor en
uge er realistisk. HO har møde med Jernej Koblar fredag og har fået et første input fra U16-træner
Anders Carlsson. Fysiske testkrav er besluttet vejledende denne gang, men bør blive
uomgængelige i næste sæson. Der vil indgå i vurderingerne om det er overvejende sandsynligt at
atleter udtaget til landshold vil opfylde de fysiske krav ved næste test.
Annoncering af U16- og FIS-landsholdene skal foregå på en måde, hvor ikke-udtagne atleter
fortsat føler sig inkluderet i AKD satsningen. KSJ foreslog en samlet annoncering på forbundets
hjemmeside af A-landshold, FIS-landshold og U16-landshold.
4) Elitestøtte: Støttemodellen præsenteret i Sölden og positivt modtaget. Modellen vil være fuldt
implementeret fra sæson 21/22. Denne og næste sæson er en overgangsperiode med subjektive
vægtninger, og allerede næste sæson gerne så tæt op ad støttemodellen som muligt. En enig
bestyrelse står fuldt ud bag modellen – både dens parametre og forudsætninger (herunder DMdeltagelse) – samt den besluttede tildeling for det første år i overgangsperioden. Modellen skal
lægges ud på forbundets hjemmeside.
5) Organisation: AKD’s organisation blev drøftet, herunder både trænerrollerne og samspil med
andre ressourcer som AKD råder over, samt den support der gives på økonomi/regnskabsområdet.
6) Henvendelse fra Grønland: Meget positivt at Grønland ønsker interaktion ind mod DSkiF/AKD
omkring landstræner/trænerfunktion og FIS-løbere. HO går videre i denne dialog.
7) Eventuelt: OM vil indgå i GamePlan Alpin-arbejdet som AKD’s repræsentant fra og med næste
arbejdsgruppemøde, der forventes at blive afholdt vest for Storebælt. Plan for

rekrutteringsinitiativ målrettet specifikke klubber i øst og vest er aftalt blandt OM og KSJ med
assistance fra Carsten Vexel. Der stiles mod at skabe deltagelse af løbere fra disse klubber i uge 23, og at de kobles op på skiteam-træningen i SH og AaS, samt investere i ekstra træner ressourcer
om nødvendigt. KSJ nævnte at der pba. ihærdigt arbejde fra HO afholdes en første fælles FISstøttet Lowlanders-samling i Kvitfjell fra den kommende weekend.

Næste møde: 20. november 2019 kl. 19:30

