
Notat om alpin udtagelse til Ungdoms OL i Lausanne – samt udtagelseskriterier 

 

Om alpin udtagelse til ungdoms OL i Lausanne: 

Det glæder os at kunne meddele at Kristiane Roer Madsen er udtaget til at repræsentere Danmark 

til ungdoms OL 2020 i Lausanne. 

Der er tre kandidater på kvindesiden som opfyldte kravet om at være under 100 pkt på gammel 

skala for at komme i betragtning. 

Der er ingen kandidater under 100 pkt på herresiden.  

Af de tre kandidater på kvindesiden var det Kristiane Roer Madsen og Clara-Marie Vorre (udover 

de to piger er også Maia Søe Valde kvalificeret), som opnåede laveste point i henhold til 

udtagelseskriterierne. De opnåede henholdsvis 78,7 pkt og 80,8 pkt i henhold til 

udtagelseskriterierne.  

Resultatet tages ud fra den sidste offentliggjorte FIS liste 9. december 2019 hvor: 

Kristiane Roer Madsen har et gennemsnit af sine to bedste discipliner på 79,7 pkt 

Clare-Marie Vorre har et gennemsnit af sine to bedste discipliner på: 80,8 pkt 

Efter indregning af Kristiane Roer Madsens bedste resultat på 74,75 pkt i sæson 2019/2020 bliver 

resultatet for Kristiane Roer Madsen 78,7 pkt. 

Link til quota: https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-allocation-

list.html?sectorcode=AL&seasoncode=&listid=2020&listtype=YOGalloc&offset=0&lastname=&first

name=&nationcode=den&gendercode=&fiscode=&birthyear=&sort=Points 

Link til FIS punkter: https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-fis-points-

list.html?sectorcode=AL&seasoncode=&listid=20&listtype=YOG&offset=0&lastname=&firstname=

&nationcode=den&gendercode=&fiscode=&birthyear=&sort=Lastname 
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Bilag 1: Udtagelseskriterier til YOG 2020: 

 

Udtagelseskriterier til YOG 2020 i alpint 

Indledning: 

Danmarks Skiforbund (DskiF) ønsker med deltagelse i YOG at blive repræsenteret af atleter, 
som er på højeste niveau nationalt såvel som internationalt.  

Danmark har jf. FIS mulighed for at sende to løbere til YOG, henholdsvis en dreng og en pige, 
fra årgang 2002-2003. 

Da der til YOG 2020 skal konkurreres i flere discipliner: SL, GS, SG og AC, ønsker DskiF at 
sende atleter med en alsidig profil, hvilket danner udgangspunkt udtagelseskravene.  

Derudover er det et krav for at blive indstillet til udtagelse at atleten har deltaget i mindst en 
træningssamling i Alpint Kraftcenter Danmarks (AKD) set-up eller deltaget i DM 2019.  

Det er Danmarks Skiforbund, der indstiller atleter til udtagelse hos Danmarks Idræts Forbund, 
når det drejer sig om olympiske konkurrencer. 

Minimum krav for indstilling til udtagelse til YOG 2020 vil være følgende: 

1. Atleten skal være under 100 point på FIS skalaen i minimum en disciplin. 
2. Atleten skal have deltaget i enten DM 2019 i minimum 2 discipliner eller have deltaget i 

minimum en træningssamling med AKD indenfor de sidste 12 måneder før udløbet af 
kvalifikationsperioden. 

3. Atleten skal have opnået minimum et tællende resultat inden for de sidste 3 
kalendermåneder i kvalifikationsperioden (se note 1).   

4. Såfremt der er flere som kvalificerer sig, vil den med de laveste punkter blive indstillet til 
udtagelse som første valg (se uddybning af dette nedenfor). 

Præmisser for ovenstående udtagelseskrav: 

Den gamle FIS skala (dvs. den som var i brug i 2018 og 2019) danner udgangspunkt for 
kravene. Resultater opnået på den nye skala vil manuelt blive omregnet til gammel skala. 

Kvalifikationsperioden løber i 12 måneder frem til og med 8. december 2019. 

Gennemsnittet for FIS punkter måles som gennemsnit af FIS point i SL, GS eller SG på sidste 
offentliggjorte FIS liste. De bedste to discipliner indregnes. Det er dette gennemsnit der vil 
være grundlag for endelig indstilling til udtagelse blandt kvalificerede løbere 

Såfremt atleten kun har gennemført et løb indenfor en disciplin indenfor de sidste 12 måneder, 
bruges FIS punkterne for det løb tillagt 20% som beregningsgrundlag i den enkelte disciplin, 
som er normal praksis ved udregning af en løbers FIS point på FIS point list. 

Alle kandidater vil få medregnet sidste FIS løb, som løberen har deltaget i, umiddelbart inden 
udløb af kvalifikationsperioden, såfremt dette løb vil medføre at atletens point på FIS point 
listen vil være lavere på den næste officielle FIS liste, som udkommer umiddelbart efter 



kvalifikationsperioden. Udregningen vil i så fald være foretaget manuelt efter samme 
principper som den officielle FIS liste udregnes. 

Styrtløb medregnes ikke i beregningsgrundlaget. 

Såfremt der ikke er kvalificerede atleter i et køn, kan AKD beslutte, at indstille den bedste 
løber i dette køn, hvis denne ligger inden for max 5% afvigelse af kravene (dvs. maksimalt 
105 FIS point i en disciplin). En sådan udtagelse skal samtidigt være begrundet i en 
ekstraordinær træningsindsats, en skarp kurve i nedadgående retning for FIS punkter indenfor 
de sidste 12 måneder eller andre tilsvarende kriterier. Anvendes denne undtagelse, skal der 
foreligge en ekstraordinært god begrundelse og denne skal samtidig indstilles til og godkendes 
af Danmarks Skiforbunds bestyrelse og Danmarks Idræts Forbund, som endeligt udtager 
løberne. 

Skulle det mod forventning ende med, at der ikke er atleter som opfylder kravene, vil der ikke 
blive indstillet løbere til udtagelse til YOG 2020. 

Note 1 (uddybning af punkt 3 om kvalificering af tællende resultat, dvs. hvordan et tællende 
løb indenfor de sidste 3 måneder af kvalifikationsperioden verificeres og inkluderes) 

Et tællende resultat vil, hvis det er højere end atletens FIS point i en disciplin på FIS point 
listen indgå i verificeringen af gennemsnitsberegningen (se eksempel nedenfor)., Hvis atleten 
har opnået flere tællende resultater, som ikke har medført lavere FIS point på FIS point listen, 
indregnes det bedste af de tællende resultater indenfor denne periode i gennemsnittet. 

Eksempel hvor 2 løbere (løber A og løber B) opfylder minimumkravet om 100 FIS-punkter 

 

Løber A har i gennemsnit af sine to bedste discipliner 65 point (dvs. et gennemsnit af 4 løb i 2 discipliner). 

 

Løber B har i gennemsnit af sine to bedste discipliner 80 point (dvs. et gennemsnit af 4 løb i 2 discipliner).  

 

Hvis løber A indenfor de sidste tre måneder før kvalifikationen gennemfører et løb på f.eks. 130 point, så vil det indgå 

som et 5. resultat i gennemsnitsberegningen. Løber A´s gennemsnit vil så være 4x65+130 point divideret med 5 

resultater = 78 point 

 

Hvis løber B ikke er kommet under 78 point i gennemsnit af sine to bedste discipliner ved udløb af 

kvalifikationsperioden, vil løber A blive indstillet til udtagelse. 

 

Det vil være det bedste af en løbers tællende løb, der indgår i gennemsnitsberegningen, hvis løberen har gennemført 

flere løb. 

 

 

 

 

 


