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Kommissorium for Ungdoms- og uddannelsesudvalg   

under Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)  
  

Ungdoms- og uddannelsesudvalget er nedsat og sammensat af AKD’s bestyrelse i henhold til §11 
i AKD’s vedtægter til at varetage de arbejdsopgaver, som er beskrevet nedenfor. AKD’s 
medlemsklubber kan indstille udvalgskandidater til AKD’s bestyrelse, som bestyrelsenkan 
sammensætte udvalget ud fra. Medlemsskab af udvalget tildeles af bestyrelsen og er baseret på 
frivillige kræfter uden forudgående krav til specielle kompetencer og kan også indeholde andre 
personer end de personer, som indstilles af AKD’s medlemsklubber.  
 
AKD vil understøtte udvalget med relevante ressourcer indenfor afsat budget og har mulighed 
for atudpege daglig leder eller lignende som sekretær for Ungdoms- og uddannelsesudvalget. 
AKD’s bestyrelsesmedlemmer kan også deltage i udvalgsarbejdet. Udvalget udpeger en formand 
blandt dets medlemmer.  

Ungdoms- og uddannelsesudvalget har overordnet ansvaret for at skabe og drive et fælles 
ungdoms- og træningsmiljø drevet af frivillige, der giver klubberne et fundament for at 
fastholde, rekruttere og udvikle både løbere og trænere. 

Det fælles træningsfællesskab brandes under SkiSportDanmark, der hjælper danske skiklubber 
og deres medlemmer med at dyrke den alpine skisport som en sportsgren og levere 
kvalitetstræning til alle niveauer. 

Ungdoms- og uddannelsesudvalgets arbejdsopgaver kan opdeles i følgende kategorier: 
 

Strategiarbejde for 
SkiSportDanmarks 

 I samarbejde med AKDs bestyrelse at udarbejde, evaluere og 
vedligeholdelse af en 3-5 årig strategiplan for SkiSportDanmark 

 At udforme og leve op til SkiSportDanmarks vision og målsætninger 
Træningsfællesskab  At skabe et sundt, udviklende og holistisk træningsmiljø - med 

fokus på alsidighed, skiglæde og det hele menneske 
 Ansvarlig for påsætning af træner via SkiSportDanmark for 

afholdelsen af træning på tværs af klubber  
 At skabe fora og sociale miljøer for trænerne til vidensdeling og 

fastholdelse, nationalt og internationalt 
 I samarbejde med skiklubberne, DDS og AKD at arbejde for at 

udvikle bredde- og elitetrænere, herunder at være ansvarlig for 
tilrettelæggelsen af den grundlæggende og videregående 
uddannelse af trænere inden for friløbs- og porttræning rettet mod 
konkurrenceskiløb 
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Økonomi  Er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til budget og regnskab for 
aktiviteter forbundet med SkiSportDanmark træningsfællesskabet 
til godkendelse af AKD’s bestyrelse 

 Er ansvarlig for omkostningsdækning og eventuelt honorar til 
træner og administrative hjælper indenfor det godkendte budget 

 Er ansvarlig for udarbejdelse og administration af eventuelt 
pointsystem, som kan optjenes af trænerne og som kan anvendes 
til videreuddannelse   

 Er ansvarlig for prioritering af indtægter og udgifter i relation til 
SkiSportDanmark aktiviteter givet at de er indeholdt i det 
godkendte budget 

 Er ansvarlig for den løbende administration af SkiSportDanmark  
 Er ansvarlig for udarbejdelse, prisfastsættelse og håndtering af 

eventuel pakkestruktur, refusionsordninger, pakkevilkår og 
pakkeanvendelse for Ski team, Race team og Youth team, dette 
skal indgå i budgetforslag 

 Er ansvarlig for prioritering af indkøb og vedligehold af materiale, 
udstyr og træneruniformer forbundet med træning leveret via 
SkiSportDanmark, dette skal indgå i budgetforslag 

 Ansvarlig for fondsansøgninger og sponsorater der er tiltænkt at 
understøtte SkiSportDanmarks aktiviteter samt sikre at disse er 
afstemt med AKD’s overordnede sponsorater 

Rekruttering  At rekruttere flere klubber, flere aktive løbere og trænere der vil 
indgå i SkiSportDanmark fællestræningsfællesskab – flest mulige i 
længst tid  

 Er ansvarlig for rekrutteringsaktiviteter gennemført via eller i 
relation til SkiSportDanmark 

Samarbejdspartner  Bistå AKD med indgåelse af samarbejdsaftaler med f.eks. SkiStar og 
Trysil Race Academy (TRA) 

 Er ansvarlig for koordinering af snitflader og træning med 
samarbejdspartnere f.eks. TRA og LowLanders Ski Racing 

Governance & 
struktur 

 At udvælge trænerne der indgår i trænertruppen omkring 
SkiSportDanmark  

 At sikre en struktur, der kan skabe stabilitet og kan overleve 
generationsskifte 

 At opbygge et gennemgående trænerteam, der opbygger store 
faglige og tekniske kompetencer samt skaber stærke relationer til 
miljøet 

Udvikling & kvalitet  At være sparringspartner for dem, der ønsker en trænerkarriere 
inden for alpin skisport 

 At arbejde for at udvikle både kvantitet og kvalitet i den danske 
trænerstand 

Træning & 
konkurrencer 

 Er ansvarlig for planlægning, koordinering og udførelse af 
træningsårshjul for SkiSportDanmark træningsfællesskabet  
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 Er ansvarlig for at tilbyde træning via SkiSportDanmark til 
skiklubber og samarbejdspartner til gennemførelse af træning 
indenfor friløbs- og porttræning rettet mod konkurrenceskiløb 

 Er ansvarlig for eventuel udtagelse til børne-FIS løb – DSkiF er 
ansvarlig for tilmeldingen 

 Er ansvarlig for skiteam/raceteam træning der udbydes til 
klubberne  

Kommunikation & 
branding 

 Løbende at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde 
 Er ansvarlig for branding og markedsføring af SkiSportDanmark, 

herunder SkiSportDanmark hjemmeside 
 Er ansvarlig for kommunikation omkring SkiSportDanmark via 

SoMe, nyhedsbreve, forældremøder/event osv.  
 
 
 

Besluttet af bestyrelsen den 11. juni 2022         


