Referat tlf. bestyrelsesmøde AKD, den 20/11.
Ingen afbud.

1) Status på klubrekruttering: Indsatser fra SH og Aarhus med henvendelse til 3-4 klubber i
øst og vest. Generelt beskedent feed back. Forslag om at tilbyde trænerressourcer til
enkelte klubbers klubture (introduktion til race).
2) Økonomiopdatereing: Løberindbetalinger ender formentlig lidt under budget, udgifterne
er indtil videre i året under god kontrol så samlet set acceptabelt.
3) Udmelding om landsholdsudtagelser: Udtagne atleter er informeret. Der mangler en
motiverende udmelding til de ikke udtagne, Ole formulerer tekst.
4) Opdatering FIS camp: Fin træner interaktion nationaliteterne imellem. Løbere fra DEN,
LUX, IRL, BEL og trænerne blev bistået af trænere og udviklingschefen i Norges Skiforbund.
Løberne fik knyttet bånd, specielt mellem de belgiske og danske deltagere, der også havde
de største delegationer. Det var for både løbere og trænere givtigt at høre på erfaringerne
fra folkene fra Norges Skiforbund. Basis for mere junior-senior samarbejde i Lowlanders
regi. Næste træningssamling efter Kvitfjell blev ændret til at være sammen med BEL i Idre
Fjäll.
5) Sæsonopstart, træning, konkurrencer: Børne FIS udmelding på plads. Konkurrenceudvalg
ikke på plads hvad angår SH mandat. Klemen på plads til uge 50. Kan trækkes ind til Renn
Skolen ved mere end 15 AKD løbere som supplerende træner. FIS løb primo december
skæring for YOL udtagelse. Skader i FIS gruppen giver en udtynding, samt niveau spring.
Der skal tænkes løsningsorienteret, eksempelvis fælles camps?
6) Elitestøttemodel.: DSkiF svar afventes. Oplæg til støttebrev ved Michael.
7) Organisation: Chris Setchell er motiveret for en ansættelse hos AKD som ”programme
director”. Chris vil være højt kvalificeret, men det er endnu uafklaret hvilke
arbejdsområder han mere præcist kan/skal løfte for os, og i hvor høj grad økonomi og
behov rækker. Blandt andet er der usikkerhed om, hvor stor en ressource Oksholm kan
fortsætte med at levere til AKD i forhold til DSkiF aktiviteter. Dette skal gerne afklares i de
kommende måneder.
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