Referat af bestyrelsesmøde i AKD.
Dato: 27.04.2021
Deltagere: Mette, Peter, Michael, Kim, Søren, Ole, Kuno
Fraværende:
Gæst: Henrik Oksholm
Referent: Kuno

Dagsorden:
1. Bordet rundt, hvordan ser vi verden, situationen og de udfordringer som vi kigger ind i. Og
prioritering af agendaen hvis ikke vi klare det på forhånd. Først bordet rundt, det er taletid til
den enkelte ikke til spørgsmål medmindre det er for at sikre forståelsen af det som bliver sagt. –
Alle
2. Kandidater til OL, opdatering. - Ole
3. Hvordan er sæsonen gået, hvor meget træning er afviklet – Kim/Henrik + Ole/Jacob
a. Input fra LLS
b. Input fra TRA
4. Diskussion/debat om evt. tilbagebetaling til atleter på pakker. -Ole
5. Økonomi overblik - Kim
6. Udtagelse til A-landshold - Alle
7. Fordeling af direkte økonomisk støtte til A-landsholdet – Michael
Ad 1)
Ole fremførte et synspunkt fra Aarhus Skiklub vedrørende optagelse af danske skiløbere på nordiske
skigymnasier. Det forekommer at norske og svenske skigymnasierne tilgodeser egne statsborgere og
kun optager kvalificerede danske ansøgere hvis der er plads på skolerne. Det ville være fint at
undersøge (via DSkiF) om ungdomsuddannelserne er underlagt samme rammeaftale som de
videregående uddannelser i forhold til optagelse af nordiske statsborgere. Kuno vil bringe det op i
DSkiF bestyrelsen.
Ad 2)
Den udleverede liste gennemgået af Ole. Det pointeres at man aldrig kan blive udtaget på de
indførte lidt lempeligere krav (dispenseret som følge COVID19 pandemien), hvis der er nogen, der
opfylder de fulde og officielle kriterier.
Ad 3.a)
Henrik gennemgik status fra LLS. LLS’ målsætninger er opdaterede. På trods af Covid-19 er der
leveret flere ski-dage end planlagt. 33 løbere har deltaget på samlinger i løbet af sæsonen,
kernegruppen udgøres af 15-17 løbere. FIS-punkter er blevet reduceret - for nogle med mere end
50%. Der er et godt socialt niveau på teamet.
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Der er 12-16 nye løbere (herunder 4-5 danskere), der har søgt optagelse i LLS. Der er måske to
løbere, der stopper. Totalt betyder det en holdstørrelse, der kræver tre trænere (og tre minibusser).
Og der er igangsat en ansættelsesproces for at finde 1-2 ekstra trænere (fuldtid/deltid) udover Head
Coach Eric Stappers, Arjan Wanders og Sven Berben. Dette varetages i første omgang af et udvalg,
men skal godkendes af styregruppen.
Der blev givet udtryk for at antallet af afholdte skidage var flot og at det var positivt at se, at nye
løbere søgte mod Lowlanders.
Henrik nævnte at løberne generelt har udtrykt tilfredshed og at der er indsamlet feedback fra
løberne, også om ting der kan gøres bedre til næste sæson.
Næste sæson ender med i alt 160 ski-dage (120 dage inkluderet for fuld pakke), hvis alle planer
holder. Der er planlagt 135 barmarksdage.
Prisen stiger til næste sæson, men der er en række forbedrede tilbud og omkostninger inkluderet.
Sidste år supporterede AKD de danske løbere gennem en reduceret pris og hvordan AKD potentielt
vil støtte næste sæson skal bestyrelsen forholde sig til.
LLS planlægger en sydlig base i Lofer i Østrig, der ligger 1-1½ times kørsel fra München lufthavn. Man
vil stadig arrangere Camps i Norden/Trysil så vidt muligt.
Flere udtrykte, at det var vigtigt at AKD fortsat bakker op om vores base i Trysil, men at man godt
forstår LLS’ behov for en fast sydlig base.
Se vedlagte præsentation.
Ad 3.b)
Der er løbere på U-16, der ikke har kunnet deltage i denne sæson pga. COVID-19. Det kan godt have
kostet nogle AKD-medlemmer.
Der har været skiløb i TRA hele sæsonen, men det har kun været tilgængeligt for vores løbere, der
bor i Norge/Sverige.
Det er vigtigt, at AKD har én person, der er ansvarlig for forholdet til TRA.

Ad 4)
Efter god diskussion blev det besluttet, at Michael og Ole kommer med et forslag til tilbagebetaling
til mødet i næste uge.

Ad 5)
Kim gennemgik økonomien, som ser fornuftig ud.
Vi har sparet ret mange penge på at erstatte en ansat landstræner med et LLS-setup. Der mangler
stadig at blive udgiftsført omkostninger for individuel støtte, en eventuel tilbagebetaling og andre
udgifter, men det er vurderingen, at AKD får et positivt resultat i 2020/21.

Ad 6)
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Punktet udsat indtil alle løb er gennemført.
Mette og Kim erklærer sig inhabile.

Ad 7)
Punktet kan ikke gennemføres bl.a. pga. udsættelse af punkt 6, så det udsættes. Også her er Mette
og Kim inhabile. Det aftaltes at et udvalg bestående af Michael, Ole, Søren og Peter drøfter dette
videre. Kim bemærkede at vi gerne skal kunne udbetale støtten i 1. halvdel af maj måned.

Evt.
Mødeindkaldelser skal kun være til dage, der faktisk afholdes.

Referat af bestyrelsesmøde i AKD.
Dato: 28.04.2021
Deltagere: Mette, Michael, Kim, Søren, Ole, Kuno
Fraværende: Peter
Referent: Ole

Dagsorden:
1. Fremtidens træningstilbud. Model, Hvor, hvordan og samarbejdspartnere. – Alle
2. Sikring af at vi har træningstilbud/støtte til alle i hele træningspyramiden. - Alle
3. Pakkemodel:
a. Priser – Alle (indledning derefter arbejdsgruppe til oplæg)
b. hvordan betaler atleterne for ydelserne – Alle (indledning derefter arbejdsgruppe til
oplæg)
4. Udtagelses kriterier til A-landshold. – Alle (indledning derefter arbejdsgruppe til oplæg)
5. Sikring af ens og fair afvikling af fysisk test – Udtagelsen skal ske i maj måned så det er nok
mest af alt et spørgsmål om at nedsætte et udvalg til opgaven fremadrettet og så blive enige
om dette år i henhold til gældende regelsæt – Michael
6. AKD's deltagelse i rekruttering af <U16 – Michael/Alle
7. Planlægning og ambition for afholdelse af konkurrencer, både rent danske og FIS-løb – Alle
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Ad 1)
TRA ønsker at fortsætte samarbejdet. LLS samarbejdet videreføres. Sæsonoplægget: AKD Ski, Race
and Youth team (her forkortet til AKD team) som tidligere præsenteret ved Nikolai Madsen, Mads
Winther og Carsten Wexel (CW) er bifaldet og vedtaget i bestyrelsen på tidligere møde. AKD team
samler de danske klubbers skiteam under en fælles ramme og yder træningstilbud i samarbejde med
TRA. Et godt samarbejde imellem TRA og AKD team er essentielt. Ældre AKD team løbere kan også i
princippet inviteres til at deltage i udvalgte Lowlanders-samlinger, hvis det giver mening (sådan som
det skete med Arthur Månsson denne sæson). CW ses som den operative kontakt til TRA og AKD
team. Michael Hanghøj opretholder den forretningsmæssige kontakt til Skistar.

Ad 2)
Samlet set vil der være tre overordnede tilbud at blive forankret i: AKD Ski team for de yngste, AKD
Youth team for lidt ældre løbere med andre ambitioner end elitær race satsning, AKD race team for
U16 løbere med race ambitioner og sidstnævnte gruppering vil naturlig præference for at benytte
TRA i udstrakt grad i kombination med AKD team. Endelig vil LLS favne junior og senior løbere med
fortsatte race ambitioner. Samlet set skønnes pyramiden at være dækket. Dog er der stadig en
udfordring med U18 segmentet og overgangen fra U16 til FIS-alder. Deltagelse på LLS er stadig en
logistisk udfordring for yngre løbere i gymnasiealderen uden kørekort. LLS arbejder på at gøre det
nemmere for også yngre løbere at deltage på LLS camps ved etablering af air-hubs med afhentning.
Punktet bringes videre i arbejdsgruppe bestående af Michael, Ole, Søren, Peter og CW.

Ad) 3
Betalingsmodeller for pakker i AKD er nødt til at være i få rater af hensyn til administration og
likviditet, om end der kunne være fordele for løberne ved en løbende aktivitetsbaseret afregning.
Ratemodellen fastholdes. Entry fee kan i nogle familier ses som en barriere, og bestyrelsen drøftede,
at specielt for de yngre løberkategorier kan det være en fordel, at entry fee holdes på et beskedent
niveau.
Bestyrelsen drøftede under dette punkt hvordan man håndterer løbere på seriøse externe set ups
(fx skigymnasie), altså løbere som typisk er omfattet af specialpakkerne. Der var ingen konkrete bud,
men enighed om at man bør sikre en tilgang til disse løbere der gør det attraktivt for disse at bevare
og dyrke deres danske identitet og være eller blive en del af ”AKD familien”.
Punktet bringes videre i samme arbejdsgruppe som angivet under punkt 2.

Ad 4)
Her deltog Mette og Kim ikke af habilitets hensyn. Enighed om at det vil være formålstjenligt at
justere på FIS kriterierne i retning af at disse baseres på gennemsnittet af flere end blot 2 resultater,
for at dæmpe den forvridende effekt af ”lucky punches” og ”race shopping”. Søren, Michael og Ole
går videre med dette.

Ad 5)
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Michael laver oplæg og sender til færdiggørelse hos Peter og Ole.

Ad 6)
Alpin challenges i skidanmark.dk er en mulighed der bør arbejdes med. Derudover vigtigst
simpelthen at bruge kræfterne på at få skubbet oplægget med AKD ski team og AKD youth team
bedst muligt i gang.

Ad 7)
Der tilstræbes samme løbskalender som var tiltænkt i år, dvs. nationale konkurrencer med NKM,
SKM og DM samt Lowlanders FIS løb i Frankrig og FIS løb på Trysil i forbindelse med DM-ugen og
herudover gerne evt. yderligere FIS løb i Norden. Kim er – med hjælp fra Henrik Oksholm og
Skiforbundets sekretariat – tovholder på FIS løb.

Ole Mathiassen
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