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Indledning: 
 
Modellen beskrevet nedenfor træder i kraft i sæsonen 2021/2022. Den består af en række 
parametre som beskrevet i det følgende og opfyldelsen af disse vil være medvirke til at definere, 
hvilken støtte atleter kan modtage.  
Støtten kan bestå af støtte til deltagelse i AKD-trænings set-up samt økonomisk støtte. Økonomisk 
støtte dækker elitestøtte og støtte til rejse og ophold.  
 
 
 
Målgruppe, udbetaling af økonomisk støtte og beskrivelse af FIS-punkt krav: 
Målgruppen er A-landsholdet. Minimumskravet for adgang til A-landsholdet tager afsæt i FIS-
punkt status.  
FIS liste 19 som offentligøres i første halvdel af maj bruges til fastlæggelse af FIS punkterne til 
beregning for støtten for den netop overståede sæson. Sker der ændring i nummereringen af FIS 
listerne vil det være den liste som offentligøres først i perioden 1. maj til 15. maj som er gældende. 
 
Det tilstræbes at bruge aktuel sportslig form udtrykt ved FIS punkter som basis for fordelingen. 
I forhold til fordeling skal FIS punkterne på den offentliggjorte liste være opnået inden for de 
sidste 12 måneder før offentliggørelsen. Dvs i perioden 1 maj – frem til offentliggørelse af den 19. 
liste (eller liste offentliggjort i perioden 1. maj til 15. maj). 
Er punkterne på listen lavere end gennemsnittet af de bedste to resultater, inden for hver 
disciplin, inden for den sidste 12 måneders periode, bruges gennemsnittet for de sidste 12 
måneder. 
Støtte gives bagudrettet. Dvs at den 19. FIS punktliste danner grundlag for støtte til den netop 
afsluttede sæson. 
 
 
Der gives i udgangspunktet støtte til op til 4 atleter på A-landsholdet. Der er ingen kønskvotering. 
Er der flere end 4, som opfylder kravene, gives der støtte til de 4 bedste målt på FIS-punkt status, i 
henholdt til ovenstående. Hvis der er færre end 4 som opfylder FIS-punktkravet, gives der støtte til 
dem som opfylder kravene. FIS-punktkravet baseres på bedste disciplin af SL eller GS.  
 
Økonomisk støtte udbetales hvis atleten er under 58 pkt. Jo lavere FIS-punkter, jo højere støtte. 
Men andre parametre spiller også ind som beskrevet nedenfor. Udbetaling finder sted senest 14 
dage efter at 19 FIS liste (eller liste offentliggjort i perioden 1. maj – 15 maj). 
 
Offentliggjorte lister findes på følgende link: 
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/fis-points-lists.html 
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Støtte til AKD-trænings set-up: 
Der gives støtte til træning i AKD-regi, hvis atleten kommer under kravene for det. Støtten gives 
mod den aktuelle AKD-pakke for atleten. Støtte til AKD-pakke gives for et år ad gangen. 
Der gives 50% i støtte hvis atleten er under 70 pkt. 
Der gives 100% støtte hvis atleten er under 64 pkt. 
Er der flere end 4 som opfylder kravene gives der støtte til de 4 som har laveste FIS punkter. 
Støtten til AKD-trænings setup tager udgangspunkt i de fire som har laveste punkter opnået inden 
for de sidste 12 måneder. Støtte til set-up gives fremadrettet modsat økonomisk støtte som gives 
bagudrettet. 
 
Beskrivelse af fysiske krav: 
Fysiske krav måles på den norske Ironman model. Kravet er at der opnås mindst 600 point i testen 
for mænd og for kvinder. Dem som opfylder kravet vil opnå højere støtte andel. 
Test afholdes i Danmark af AKD eller på anden godkendt testfacilitet med ordnede verificerede 
forhold, verificeret og godkendt af AKD. Det kunne f.eks. være NTG i Norge. Dem som opfylder 
målet vil opnå højere støtte andel. 
Der gives point efter samme model og i samme øvelser som Norges Skiforbund:  
3000m løb, Hexagonal forhindring, Max Squat 1 gentagelse, Squat 1,5 gg kropsvægt (1,2 for 
kvinder) max antal gentagelser, Bænkpres, Chins, Brutal Bænk og Kassehop. I alt 8 øvelser. Testen 
og dens øvelser er beskrevet i flg. link:  
https://www.skiforbundet.no/contentassets/5e6a8dc665e44eb0a6d7c6bded48e1a7/ironmanprot
okoller_ver5_140813.pdf 
Såfremt Norges skiforbund opdaterer Ironman version 5, vil det være nyeste version som danner 
grundlag for beregningen. 
 
 
Beskrivelse af aktivitetskrav: 
Det er en forudsætning at atleten er aktiv i sæsonen og i den foregående sæson. Aktiv måles 
defineres ved enten at have deltaget i: 

1. Minimum 30 FIS løb i løbet af sæsonen  
eller 

2. Minimum 80 træningsdage på sne med AKD eller andet godkendt set-up. Løbsdage til FIS 
løb og/eller DM tæller med i de 80 træningsdage. 

For aktivitetskravet defineres sæson som perioden fra 1. maj til 30 april. 
 

Aktivitetskravet er et binært krav, der enten er opfyldt ved punkt 1 eller 2 ovenfor – eller ikke er 
opfyldt. Dem som opfylder kravet vil opnå højere støtte andel. 
 
Manglende opfyldelse af aktivitet som IKKE hidrører fra en skade, medfører stop af støtte, fra start 
af næste sæson. Stop vil vare frem til at kravet er opfyldt igen. Støtten genoptages med effekt fra 
den dato hvor aktivitetskravene igen er opfyldte. 
 
Hvis en skade indtræffer OG atleten er registreret som ”injured” hos FIS neutraliseres 
aktivitetskravet i forhold til hvor stor en andel af sæsonen (defineret som 1. maj til 30. april) 
atleten har haft mulighed for at gennemføre konkurrencer i. Dog medgår skadesperioder uden for 
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konkurrenceperioden kun med 50% værdi. En skades periode på to måneder i perioden 1. maj til 
15. november vil således kun have en neutraliserende effekt på en måned. Således vil 
aktivitetskravet ved 2 måneders skade uden for konkurrenceperioden falde med 1/12. 
 
 
Beskrivelse af tilknytning til AKD: 
Atleten skal have være tilknyttet AKD i minimum 2 hele på hinanden følgende sæsoner, op til 
støtteperioden, for at opnå fuld støtte på denne parameter. Tilknytning defineres som at have 
indløst special-, basis- eller fuld pakke ved AKD ELLER have været på A-landsholdet i minimum 2 år 
ELLER en kombination heraf. Dem som opfylder kravet vil opnå højere støtte andel.  
For atleter hvis klub ikke er medlem af AKD gælder tillige krav om individuelt medlemskab for 
atleten i minimum 2 hele på hinanden følgende sæsoner. 
  
 
Beskrivelse for opfyldelse af bopæl i Danmark: 
Atleten skal have sin juridiske og faktiske bopæl i Danmark, og have haft den i Danmark i minimum 
to år for at opfylde kravet om bopæl i Danmark. I øvrigt samme betingelser for ”juridisk og faktisk 
bopæl” som FIS ICR 2019 § 203.5 og ligeledes FIS’ fortolkning af juridisk og faktisk bopæl. 
Fortolkningen indbefatter at atleter som er på studieophold, i udlandet set i forhold til deres 
juridiske og faktiske bopæl, ikke alene ved deres studieophold ændre på deres juridiske og faktiske 
bopæl. 
Dem som opfylder kravet vil have mulighed for støtte til rejse og ophold. 
 
 
Beskrivelse af opfyldelse af progressionskrav: 
Der forventes en fortsat forbedring af FIS-punkter i støtteperioden. Forbedringen skal udgøre 
minimum 10% per år. Hvis forbedringen ikke er opnået i det forgangne år, kan forbedringen måles 
over en 2-årig periode. Hvis den måles over en 2-årig periode, er forbedringskravet over den 2-
årige periode minimum 20%.  
Progressionskravet betragtes også som opfyldt når FIS punkt status er under 20 i bedste disciplin. 
Dem som opfylder kravet vil opnå højere støtte andel. 
 
 
Øvrige forudsætninger: 
 
Støtten er afhængig af: 

1. Deltagelse i Danmarks Mesterskaberne i alpint, med mindre at atleten er skadet i perioden, 
eller hvis en væsentlig konkurrence (f.eks. WC, EC eller WSC/OL) datomæssigt umuliggør 
deltagelse ved afholdelsen af alpint DM. 

3. At A-løberne til følgende arrangementer bærer tøj fra DSkiF/AKD/NOC eller eget 
sponsortøj, der også inkluderer AKD & DSkiF sponsorlogoer: 
• OL (hvor muligt) 
• UOL (hvor muligt) 
• EYOF (hvor muligt) 
• WSC 
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• JWSC 
• DM 

Ligeledes skal A-løberne, ved f.eks. optræden på TV, aviser etc. ved disse events benytte 
tøj, som viser AKD & DSkiF sponsorlogoer. På tøj fra DSkiF eller AKD kan egne sponsorer 
profileres efter aftale med AKD & DSkiF. AKD og DskiF skal have tunge argumenter for at 
modstride sig brugen af egne sponsorer, såsom krav fra DIF eller FIS ved større event og 
lignende. 

4. At løbere som modtager direkte økonomisk støtte skal medvirke positivt til DSkiF’s & AKD’s 
sponsorarbejde efter nærmere aftale. 

5. Måden løberen og løberens omgivelser møder DSkiF & AKD på – og omvendt – skal til hver 
en tid være funderet i en anerkendende kommunikation, hvor det tilstræbes at se, høre og 
forstå hinanden. Kommunikationstonen skal være konstruktiv og målrettet uden at være 
personlig. Opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er 
fornærmende, nedværdigende, ondskabsfuld eller uforskammet, er uacceptabel opførsel.  

 
Økonomisk støtte (undtaget støtte til rejse og ophold) udbetales også i en eventuel skadesperiode, 
som er anmeldt som ”injury” til FIS, ud fra reglerne beskrevet ovenfor bla i afsnittet ”Beskrivelse af 
aktivitetskrav” Dette gælder såfremt atleten udviser en indsats til at komme tilbage efter en 
skade. Dette vurderes og begrundes af landstræneren eller løberens træner i evt. eget set up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtaget af bestyrelsen i Alpint Kraftcenter Danmark, december 2019 
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BILAG 1: Point kurve.  
 
Økonomisk støtte fordeles efter opnående point i forhold til neden stående kurve. Parametrene 
beskrevet i støttemodellen indgår i pointresultatet. 
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