Beslutningsreferat fra AKD møde 9/1 2022 vedrørende alpin OL-udtagelse

Deltagere:
Michael Hanghøj, formand AKD
Kuno Brodersen, DSkiF repræsentant i AKD bestyrelsen
Peter Løwenstein, AKD bestyrelse
Ole Mathiassen, AKD bestyrelse
Henrik Oksholm, AKD International Coordinator
Fraværende:
Søren Witt Andersen, AKD bestyrelse
Fraværende af habilitetshensyn:
Kim Skov Jensen, AKD bestyrelse
Mette Vorre, Suppleant til AKD bestyrelsen.

Dagsorden:
Drøftelse af atletudtagelse til vinter OL Beijing 2022, alpint.

Referat:
Med afslutning af herre slalom EC løb 7. og 8. januar afholdt i Berchtesgaden, er OL kvalifikationsperioden
nu så fremskreden at der kan gøres status over de danske atleter.
Ingen atleter opfylder samtlige af de nationale kvalifikationskrav. Ingen atleter har mulighed for at indfri
kravet frem mod deadline den 17. januar.
En atlet, Casper Dyrbye, har været meget tæt på at opfylde samtlige krav, ingen øvrige atleter har været
tæt på at indfri kravet, hverken på herre eller dame siden.
Casper Dyrbye har præsteret:
1. A krav:
Caspers gennemsnit i perioden på de fem bedste FIS resultater er 44,54 FIS punkter. Kravet
er < 54. I alt 13 gange har Casper præsteret slalom løb < 54 FIS punkter.
2. B krav:
Casper har, i udtagelsesperioden deltaget i 6 slalom løb på højeste internationale niveau, 5
Europa Cup løb samt et VM.
I to af disse løb opfyldte Casper Dyrby de fastsatte sportslige præstationskrav (min 105
punkter)
1. VM 2021 SL: 101,94 punkter
2. Europa Cup, SL: 103,49 punkter
Casper har i sæson 2021/22 i perioden 1. oktober 2021 – 5. januar 2022 dokumenteret det
sportslige niveau, ved at køre to senior FIS løb på henholdsvis 49,65 og 52,7 FIS punkter.

Casper har dog ikke præsteret et EC resultat < 105 punkter i formkravsperioden. Til at
opfylde dette krav har der været 4 EC løb til rådighed, og hvoraf 2 af løbene har været
præget af meget hårde men ikke ualmindelige løbsbetingelser for de sent startende løbere.

På mødet var der enighed om følgende:
Casper Dyrbye opfylder samtlige nationale OL krav i herre slalom, fraset EC formkriteret.
Såfremt DSkiF på den baggrund ønsker at indstille Casper Dyrbye til OL udtagelse i herre slalom, og såfremt
DIF kan dispensere og dermed sanktionere denne udtagelse, da støtter AKD en sådan beslutning.
Det er AKD´s opfattelse at ingen øvrige atleter har præsteret resultater der gør det muligt at støtte en
udtagelse til OL.

På vegne af AKD

Ole Mathiassen

