
 

 

Confidential 

AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2020-21 

 

Sæson 20-21 har været relativ god for AKD på trods af forsat Covid-19 begrænsninger. Vores 
atleter i FIS gruppen har haft gode muligheder for at få afviklet både træning og konkurrencer, for 
nogle mere end nogensinde før. For vores U-16 gruppe har det været nødvendigt at arrangere 
alternative løsninger frem for træning i Trysil grundet indrejserestriktoner, på trods af det har en del 
kunne afvikle, i forhold til omstændighederne, god træning. 

Covid-19 medførte at vi måtte igen i denne sæson måtte aflyse af DM og de FIS-løb Danmark 
arrangerer sammen med andre Lowlanders-lande i Val D’Isére. Det lykkedes til gengæld at få 
afviklet en mængde FIS løb i Finland i samarbejde med andre lowlands. 

Samarbejde i træningsfællesskabet LLS som er med med fem andre lowlanders-lande fungere 
forsat rigtig godt. Landene er Belgien, Holland, Luxemburg, Island og Irland. Samarbejdet er 
baseret på en tro om, at landene sammen kan etablere et stærkere FIS-setup på tværs af nationer 
end landene kan hver især, og at de ensartede udfordringer bedst kan mødes ved at arbejde 
sammen.  

På det sportslige plan har der igen i år været meget at glæde sig over også, bl.a. kan nævnes: 

• Flot 26. plads til Casper Dyrbye ved VM i slalom i Cortina.  
• Flot Super G sølv blandt U18 deltagerne til Oscar Preisler ved junior-VM (U21) i 

Bansko  
• Markant fremgang på FIS-listen til mange af vores aktive Junior-FIS løbere.  
• Podieplaceringer i FIS-løb til flere af vores FIS løbere 

• Fortsat mange danske FIS starter. 

På det organisatoriske og bestyrelsesmæssige plan er det igen i år i løbet af året lykkedes at 
balancere indtægter og udgifter. Der er dog igen aflejret et positivt resultat pga. den specielle 
situation omkring Covid-19. 

Sæsonen 21-22 er allerede i gang om end fortsat med rejsebegrænsninger som konsekvens af 
Covid-19. Alle planlagte samlinger har hidtil kunnet gennemføres i Lowlanders setup. Der har også 
været afholdt flere samlinger med Trysil Race Academy. Vinteren imødeses med spænding men 
også parathed til at tilpasse mulighederne i forhold til de evt nye udfordringer fra Covid-19 som dog 
forventes at værre begrænsede i forhold til sidste sæson.  
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AKD har på et glimrende initiativ fra Nikolaj Ø Madsen, Carsten Wexel og Mads Winther udviklet 
en bredere sportslig palette, således at AKD-klubbernes skiteams (børn 4-13 år) og ungdomshold 
(13-21 år) samles under AKD paraplyen. Det vil give en bedre koordinering og et stærkere 
samarbejde imellem klubberne omkring rekruttering til race skikløb og fastholdelse af dygtige 
skikøbere i sporten. De to nye grupperinger er døbt AKD skiteam og AKD youth team. AKD 
opererer uændret med et U16 hold, der nu benævnes AKD race team, og en FIS gruppe samt A-
landshold. AKD raceteam og FIS gruppen rummer løbere der satser på race skiløb og er tilknyttet 
Skilab (danske trænere) / TRA / Lowlanders. 

 

 


