
Referat AKD virtuel bestyrelsesmøde 11. november: 

Deltagere: Kim Skov Jensen, Michael Hanghøj, Kuno Brodersen, Søren Witt Andersen, Mette Vorre, Ole 

Mathiassen, Carsten Wexel (gæst), Henrik Oksholm (gæst). Peter Løwenstein deltog ikke. 

Dagsorden: 

1. Opdatering på LLS (Henrik) 
 

2. Opdatering på OL. (Ole/Henrik) 
 

3. Feedback fra Sölden turen (Carsten/Henrik) 
 

4. Opdatering på TRA (Carsten) 
 

5. Økonomi. (Kim) 
 

6. Støtte til rekrutteringsaktiviteter. 
 

1. Opdatering på Lowlanders samarbejdet (LLS): 

God energi omkring LLS-holdet. Disciplinen omkring deadlines for træningstilmelding skal højnes. 

Forretningsudvalg (executive group) er dannet. 

Udviklingen er god, men ”story telling” vigtig i forhold til at skaffe vedvarende finansiering, og undgå 

divergerende knopskydninger i set-up. 

Der savnes mere GS træning blandt nogle aktive, men skyldes primært aktuelle sneforhold.  

Økonomi: Budget overholdes. 13000 euro modtaget fra FIS Solidarity fond  

 

2. Opdatering på OL: 

DIF har accepteret en mild lempelse omkring antallet af EC/WC/WSC starter, der kan sættes til fire frem for 

fem. Dette ønsker de kvindelige atleter gennemført som en uforbeholden ændring, på herresiden 

fastholdes fem starter, men med mulighed for udtagelse på fire starter hvis ingen atleter opfylder alle 

kriterier, herunder fem starter. 

 

3. Feedback Sølden: 

CW: Raceteam uge 42 (Frederik + Nico) + 43 (Calle).  Der var fuld deltagelse 42, og kun 2 mindre i uge 43. 

God feedback og godt sammenhold i uge 42. Uge 43 feedback afventes. Dagene er Intensive med lift for 

sparsom lektietid. 

Youth Team: Løberne skal mødes mere ambitiøst. Intentionen med Youth Team er god, men udførelsen i 

Sølden var ikke helt tilfredsstillende, de tilkoblede trænere virkede ikke helt forberedte på den type 

skiløbere de mødte, og kunne eksempelvis ikke coache løberne når de var i porte. 



Ski Team: Der var fokus på mere teknik træning og kræver tilvænning for løberne. Der var færre deltagere 

end normalt 

Konkurrencer: Blev afholdt som ”for sjov” konkurrence, da der manglede personel med kompetence udi 

løbsafvikling, og derfor ikke muligt at gennemføre en officiel DAN-Cup konkurrence. 

Der har været bøvl med betalingsdelen for danske LLS løbere som deltog i uge 42. Merudgiften dækker AKD 

med 50 %, løberen resten. Måske skal der arbejdes på at få hele LLS teamet, også de udenlandske løbere 

koblet på Søldenturen. 

 

 

4. Opdatering på TRA: 

TRA har udfordringer på trænersiden. Det kan blive et problem. 

CW har haft møde med David og Calle vedr. camps og administration. Der er et fortsat godt samarbejde 

parterne imellem. David er kontakt for AKD i forhold til afvikling af danske FIS-løb i Trysil 

 

5. Opdatering på økonomi: 

Der stiler efter et lille underskud og størrelsen af dette bliver aktivitetsbaseret. Jo højere løberaktivitet, des 

højere underskud. 

Løber aktivitets log skal etableres (Henrik + CW har serven her), for FIS løbere skal denne baseres på at 

løberne selv udfylder en log. 

Konkurrenceudvalg: budget er lavet, og bevist sat lidt højere end tidligere (50.000) 

 

6. Støtte til rekruteringsaktiviteter: 

Målgruppen er U8-U12.  

Ideer: 

Arbejde med promoveringsuge i Trysil/Sälen/Hemsedal med port-skiteam appeal i uge 7 2023. Der skal 

reklameres for gratis ”race træning” til nye børn men skal gøres i samarbejde/transparens med Skistar og 

Trysil guiderne.  

Trysil uge 7 og evt. uge 12 i denne sæson forsøges etableret som en pilot, med intro rabat til U8-U12 løbere 

og ski-team voucher for kommende sæson.  

Kontakt til Skistar vedrørende ovenstående er Michael. Kontakt til DSkiF og med tanke på promovering er 

Kuno, og kontakt til TRA og Trysil guiderne er Carsten. Kim og Ole drager ansvar for evt. økonomi som er 

bundet op på rekrutteringsaktiviteterne. 

Et andet tiltage kunne være mulighed for at etablerede ski-team familier kan invertere en skikammerat 

med på træningstur uden træningsomkostning. Dette overvejes. 

 

 

Ole Mathiassen 


