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AKD-bestyrelsens beretning for det forløbne år (sæsonen 2021-22) 

Sæson 2021-22 har været blandet for AKD. Covid-19 begrænsningerne aftog sammenlignet med 
tidligere år og vores atleter i U16- og FIS-grupperne har haft gode muligheder for at få afviklet 
både træning og konkurrencer.  

Efter en pause grundet Covid-19 har vi samtidig igen afviklet FIS-løb sammen med andre 
Lowlanders-lande i Val D’Isére. Og for første gang også afholdt DM-løb som FIS NC (national 
championship).  

Både FIS DM og forbundsmesterskaberne (FM) blev velafviklet i Trysil. Der var mange deltagere 
og også mange positive tilbagemeldinger. Der var dog også tilbagemeldinger om, at FM og særligt 
børnenes konkurrencer blev delvist marginaliseret i det store løbsprogram. Det vil der være 
opmærsomhed på at gøre bedre næste år. Samlet set vurderes det som en gevinst for alle, at FIS 
DM blev afviklet i forbindelse med FM. 

 

Samarbejdet i træningsfællesskabet LLSR (Lowlanders Ski Racing), som er med med fem andre 
”lowlanders-lande”, fungerer forsat rigtig godt. Landene er Belgien, Holland, Luxembourg, Island 
og Irland. Samarbejdet er baseret på en tro om, at landene sammen kan etablere et stærkere FIS-
setup på tværs af nationer end landene kan hver især, og at de ensartede udfordringer bedst kan 
mødes ved at arbejde sammen.  

 

På det sportslige plan har der igen i år været meget at glæde sig over også, bl.a. kan nævnes: 

• Meget flot placering til OL for Casper Dyrbye som blev nummer 30 i Slalom. 
• Markant fremgang på FIS-listen til mange af vores aktive FIS-løbere.  
• Podieplaceringer i FIS-løb til flere af vores FIS-løbere. 
• Fortsat mange danske FIS-starter. 

Samlet set har vi en forsat stigning på det elitære niveau. Der er flere som får gode resultater og 
resultaterne bliver bedre og bedre.  

 

På det organisatoriske og økonomiske plan er det igen i år lykkedes for bestyrelsen at understøtte 
og skabe en række sportslige tiltag & aktiviteter samtidig med at økonomien har udviklet sig i 
ønsket retning.  
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Aktivitetsniveau’et med træningsdage og konkurrencedeltagelse var markant højere end de 
seneste par år og AKD var igen istand til at afholde samme konkurrenceprogram som før COVID-
19. Udover DM og FM blev der afholdt Nordkredsmesterskaber og Sjællandskredsmesterskaber. 
Sidst, men ikke mindst, var Danmark arrangør for hele 10 internationale FIS-løb i 2021-22.  

 

AKD etablerede derudover tilbud for skiteam-løbere, dvs. børn under 12 år, for at supportere 
skiklubberne i deres indsats overfor de yngste aldersklasser. AKD arbejder således fortsat på at 
udvikle klubbernes skiteams og der er også samlende aktiviteter for klubbernes ungdoms- eller 
Youth-løbere over 12 år under AKD-paraplyen. Det vil give en bedre koordinering og et stærkere 
samarbejde imellem klubberne omkring rekruttering til race ski-løb og fastholdelse af dygtige 
skikøbere i sporten.  

AKD opererer uændret med et U16-hold, der nu benævnes AKD-raceteam, og en FIS-gruppe samt 
A-landshold. 

Rekrutteringsindsatsen til skisport og AKD’s eksisterende setup blev således styrket i den 
forganne sæson og bestyrelsen besluttede investeringer, der vil have effekt også i de kommende 
år. 

 

Organisatorisk blev der i 2021-22 skabt et kommissorium for et nyt Ungdoms- og 
Uddannelsesudvalg og Konkurrenceudvalgets kommissorium blev også opdateret. Disse 
medvirker i håndteringen af de sportslige tiltage med fokus på både de yngste skiteam-løbere og 
løberne i U16-segmentet. Tiltrækning af trænere og engagering af tidligere atleter eller dygtige 
instruktører til udvikling af det større antal løbere på tværs af af skiteam, youthteam og raceteam 
har været et andet synligt fokusområde. Der blev også sidste år implementeret en ny 
kompensationsmodel for træningsomkostninger for atleter i FIS-alder og de allerede etablerede 
præmisser for støtte til det alpine A-landsholds atleter blev præciseret.     

 

Selv om regnskabet udviser rekordhøje indtægter indebar de mange sportslige tiltag også en 
stigning i udgifterne. Resultatet for 2021-22 var derfor som forventet negativt og endte på kr. -
234.786 hvilket reducerede egenkapitalen til kr. 316.084. For yderligere informationer henvises til 
Årsrapporten. 
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På dern mindre positive side har vi for mange udfordringer med, at frivilligheden er under pres, og 
at det i bestyrelsesarbejdet i AKD (og for så vidt også klubber og forbund) er problematisk, at 
demokratisk vedtagne beslutninger og strategier tilbagevendende forsøges omgjort eller 
underløbet af uenige enkeltpersoner udenom de demokratiske beslutningsfora.  

Den næste sæson 2022-2023 vil blive et år præget af konsolidering med fokus på at forbedre 
vilkårene for friviliigheden, så vi kan fremme de mange aktiviteter vi har sat i gang. Det gælder 
fortsat for samarbejdet med LLSR og Trysil Race Academy men specielt for Skiteam og 
Youthteam, som vi investerer mange ressourcder og midler i. 
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