Version 3, 10. februar
Referat AKD virtuel bestyrelsesmøde 1. februar 2022
Deltagere:
AKD bestyrelsesmedlemmer: Michael Hanghøj (MH), Kuno Brodersen (KB), Søren Witt Andersen (SW), Kim
Skov Jensen (KJ), Peter Løwenstein (PL), Ole Mathiassen (OM), Mette Vorre (MV,suppleant).
Inviterede: Henrik Oksholm (HO) og Carsten Wexel (CW)

1. Rundt om bordet:

CW: Berettede om stor breddetilslutning til uge 3 turen på Trysil.
ON: Berettede om en alvorlig hoveskade til en af U16 løberne fra AaS, opstået under skiløb
i Schweiz, men heldigvis med god prognose trods dage i coma. Løberen kommer dog ikke
på ski-træning resten af denne sæson, og der er velvilje i AKD til at se på mulighed for
delvis refusion af ubrugte pakkedage.
MH: Støj i miljøet
2. Lowlanders Samarbejdet (LLS) feedback (HO):

160 træningsdage gennemført medio februar. Forbedring af FIS punkter for de fleste
løbere og enkelte podiepladser ved FIS løb. En dansk atlet har desværre meldt sit
karrierestop, nemlig Maia Søe Valde.
Der arbejdes på at etablere fast base i Lofer, Østrig for vintersæson 22-23.
Mads Winther er tilknyttet som barmarkstræner. Spinningscykler indkøbt til basen i Lofer.
Billeje er en stående udfordring.
Budgettet holder. FIS penge 14000 DKK kan blive på den danske konto.
Styregruppemøderne fungerer. Den Islandsk formand afløses formentlig af den nuværende
islandske sportschef. Belgisk kassér og Belgien driver hele LLS bogholderiet og er en stor
ydelse.
Der arbejdes aktuelt på visionsbeskrivelse for de næste 3-5 år: Både Island og Belgien
ønsker at Lowlanders skal fungerer som deres landshold. DVS. der stiles mod at etablere et
EC team og samtidig videreføre et udviklingsteam for de yngre FIS løbere og dem med
lavere niveau. Der skal tages individuelle hensyn til løberne af hensyn til alles udvikling og
er krævende planlægningsmæssigt.
Forretningsudvalgsmøde med headcoach Eric Stappers planlagt til februar,
styregruppemøde også i februar. Ny strategi og struktur (vision) præsenteres i påsken ved
FIS løbene i Val D isere.
KSJ og HO har brug for feedback fra AKD og DSkiF når udkast til oplæg er klar og skal ske
både via email og et særskilt møde. Der er et ønske om at holde DSkiF tæt orienteret i det
videre forløb.
3. Trysil Race Academy (TRA) feedback (CW):

Calle stopper i TRA, David tager over.
TRA vil gerne være et aktiv for vores Youth- og Ski Team løbere, og der er drøftelserne om
hvilke modeller der kunne være attraktive.

4. Youth Team (CW):

Efter en lidt blandet feedback på uge 42, har både uge 50 i Hemsedal og uge 3 i Trysil været
succesfulde. Løberne har været glade for porttræningen kombineret med friløbsøvelser, og
det ser faktisk ud til at Youth Teamet er i stand til at samle ellers frafaldne løbere op.
5. Økonomi, kort (KSJ):

Ingen overraskende udgiftsposter.
AUDI sponsorat videreført nu på 6. år.
Løberindtægter OK
Likviditet OK

6. Rekruttering. (CW):

Kun otte løbere i U8-U12 klassen deltog i NKM uge 50. Tydeligt at Corona nedlukningen
igennem halvanden sæson har påvirket influx af nye børneløbere.
Opløftende var der dog 30 børneløbere til start i SKM, herunder nogle fra KS.
NKM og SKM viste en pæn stabillisering på U14 og U16 segmentet, dvs. mindre frafald end
frygtet.
En kampagne med tilbud om gratis skiteamtræning for 8-12 årige i uge 12 er sat i gang. Det
ser ud til der minimum vil være 30 børneløbere med i uge 12 fordelt på KS, HIS, SH og AaS.
CW er i dialog med Trysil Guiderne (TG) omkring et evt. samarbejde om børneløbere til
fordel for begge parter, hvor vi hjælper hinanden, dvs. skaber synergi effekt. Det kan vise
sig vanskeligt, da TG naturligvis beskytter deres forretnings.
I det omfang der stables en model på benene er det vigtigt at samarbejde med DSkiF om
en profillerings strategi og komme ud på relevante platforme.
Der arbejdes på en introduktionsmodel til Ski team for den kommende sæson, hvor nye
løbere kan tildeles en rabat Voucher på træningsafgift hvis de tegner en minimumspakke
på eksempelvis 14 dage.

7. OL-udtagelse (MH+OM)

MH redegjorde for udtagelsesprocessen og de overordnede rammer, herunder at det alene
er DIF der har mandat til at udtage atleter på baggrund af sportslige indstillinger fra
specialforbundene og fremsatte udtagelseskriterier. AKD valgte at bakke op om en
sportslig indstilling fra DSkiF til DIF om at udtage Casper Dyrbye i slalom, selvom dette
indebar en dispenserende holdning fra DSkiF til et delkriterie. I processen har der været
indskærpet krav om fortrolighed frem til offentliggørelsen via en pressemeddelelse. MH
kunne skuffet konstatere at denne fortrolighed har været brudt, da nyheden allerede var
ude mange dage inden offentliggørelsen. Efter udtagelsen har AKD og klubberne i AKD
modtaget et brev fra 4 forældre til race aktive atleter, og som rejser kritiske spørgsmål til
udtagelsesprocessen. MH har umiddelbart besvaret dette brev med en overordnet
information og udtrykte på dette møde ønske og forventning om at man af respekt for den
udtagne atlets sportslige fokus i Beijing gemmer diskussion og evaluering af
udtagelsesprocessen til efter vinter OL.
I brevet efterspørges også et højere informationsniveau i løbet af en OL udtagelsesperiode,

men MH kunne konstatere at dette faktisk ville kræve en ressource tilførsel til AKDorganisationen.
PL rettede en direkte kritik på egne og Københavns Skiklubs bestyrelses vegne til MHs
håndtering af udtagelsesprocessen, og udtrykte mistillid til MHs fortsatte varetagelse af
formandskabet. KS ønsker deres mistillid til MH taget op på et særskilt møde.
Herudover ønsker KS en grundig behandling af processen omkring OL udtagelsen på et
møde med deltagelse af DIF og DSkiF.
8. Indkøb af Walkie Talkies

KJ berettede at DSkiF og AKD går sammen om at indkøbe fælles kvalitets walkie-talkies til
brug for løbsafvikling. Der er sat 25.000 DKK af til dette, og AKD betaler 50%, dvs. 12.500
DKK. Walkierne bliver opbevaret hos forbundet men kan benyttes af AKD. Bestyrelsen
støttede dette køb, og ønskede at der snarere skulle indkøbes 12 end de berammede 8
walkie talkies. (Vi kan nemt stå i en situation med to sideløbende nationale konkurrencer).
Vigtigt at de indkøbte walkies kodes på fælles kanal med de nyindkøbte Motorola walkie
talkies i SH.
9. FIS og DM (HO, CW):
Val D’isere løbene er uproblematiske da vi betaler for et fuldt løbs set-up.
FIS og FM løb i Trysil uge 12 planlægges således:
Onsdag aften: parallel event
Torsdag morgen: SG træning
Fredag morgen: SG FIS, SG FM, fredag eftermiddag; SL FM
Lørdag: GS FIS, GS FM
Søndag: SL FIS
Der er tilkøbt timing og (forhåbentlig) også norsk TD. Vi får brug for tilkøb af så meget
assistance som muligt til afvikling af FIS delen. HO kontakter Arild Olsen (Trysil
Skigymnasium)
10. evt:

MV: Efterspurgte drøftelser af AKD værdier og holdninger og særligt hvordan vi
kommunikerer til atleter og gav eksempel med formuleringer i den fremsendte
træningslog. Tages op som punkt på kommende møde.
OM: Referater fra seneste bestyrelsesmøde og nyligt møde om OL udtagelse var fremsendt
kort inden dette møde. Det blev besluttet at give en uge til evt. korrektioner inden
offentliggørelse.

Ole Mathiassen

