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Alpin Udvalget’s beretning. 

 

Alpinudvalgets opgave 
Alpinudvalget’s primære mål er at fremme børn og unges udvikling af alpint skiløb i en sportslig og 
konkurrencemæssig sammenhæng, samtidig med at der skabes et socialt klubfællesskab. Således 
understøtter AUs arbejde og opgaver Dansk Skiforbunds overordnede strategi og målsætninger. 
  
Forgangne sæson  
Skiteam Hareskov 
Formålet med Skiteamet er skabe grundlaget for at Skiklubben Hareskovs børne- og ungdomsløbere på 
alle alders- og kompetenceniveauer kan dyrke alpin konkurrence skisport og rent faktisk ”gå til ski” på 
linje med andre sportsgrene. 

 
Skiteam Hareskov er en institution i dansk alpin skisport og langt det største hold med lige nu over 70 
løbere i alderen 6-18 år. Holdet spænder niveaumæssigt bredt og er en vigtig komponent i Alpin 
Udvalgets fokusering på den sportslige side af alpint skiløb. På skiteamet får løberne den 'alpine 
grunduddannelse' sammen med en masse gode kammerater, der ved mesterskaberne i en kort periode 
også bliver til konkurrenter. Men der er stadig plads til flere på holdet, så kender man nogen børn, der 
elsker at stå ski, så tøv ikke med at henvise dem til Skiteam Hareskov. Uanset om man har prøvet at køre 
porte før eller ej. 
 



Holdets løbere har i den forgangne sæson haft mulighed for at få op til 50 dage på ski. Dette tilbud 
overgås hverken i kvalitet eller omfang af nogen anden klub - og kun Det Alpine Kraftcenter under Dansk 
Skiforbund med bl.a. U16 landsholdet kan fremvise et sammenligneligt aktivitetsniveau.  
  
Skiteam Hareskovs opgave er pga. det høje niveau naturlig fødekæde for ungdomslandsholdene. Langt 
den største del af U-landsholdsløberne kommer fra Skiteamet fra Hareskoven.  
 
Det Alpine Kraftcenter 
Samarbejdet mellem AU og Dansk Skiforbund er i løbet af den seneste sæson sket gennem Det Alpine 
Kraftcenter. Skiklubben Hareskov er en blandt i alt 5 medlemsklubber (Holte, Hobro, Århus, KS og 
Hareskov). I den forgangne sæson har vi været repræsenteret på udvalgte hold med ialt 19 ud af ialt 29 
løbere. De fleste af disse løbere har over 60 skidage på en sæson.  
 
I denne sæson har Jernej Koblar fra Slovenien været igennem hans 2. sæson som landstræner. Han har 
varetaget træningen for FIS-løbere, mens Sven Ulrich har varetaget træning for U16 løbere. I sæsonen er 
der blevet samarbejdet med NTG (Norsk Top Idrætsgymnasium) og Lillehammer Skiklub. 
 
I den kommende sæson hedder hjemmebanen Trysil, og her vil U16 træningen blive varetaget af trænere 
på Trysil, men Jernej fortsætter som træner for FIS-løbere, i sæsonen, samt U16 og FIS-løberne i 
før-sæsonen. Den nye lokationer har en række fordele, da vi i AKD ikke kun bliver partner med Trysil, 
men hele Skistar kæden. Det betyder, at alle dem, der køber sæsonkort  - ud over Trysil  - får adgang til 
bl.a. Hemsedal, Åre, Sälen og St. Johan i Østrig.  
 
Videreudvikling af cheftrænerrollen 
Det er med stor glæde at vi i den forgangne sæson har arbejdet videre med cheftræner Nikolai Ø. 
Madsen som sidste år overtog posten. Med Nikolai’s store erfaring som løber, hans engagement og hans 
store netværk, har vi nu fået en ung trænerstab, som vi håber kan bringe skiteamet endnu en klasse op. 
denne udvikling er fortsat i år og igen har de mange unge trænere været med til at løfte oplevelserne på 
tværs af året. Det blev til mange flere ture i løbet af sæsonen - og nye turmodeller blev testet. Uden 
forældre tur of de yngre og FIS løb ture for de over 16 var med til at vise at vi er en klub der favner bredt. 
 
Skiteam tøj: 
Skiteamet har i år fået tøjet 
med vor sponsorer endnu 
mere ud blandt i år fået nyt 
træningssæt bestående af 
overtrækstøj, fartdragt, 
træningsshorts og -vest, og 
takket være klubbens 
hovedsponsorer (Steep & 
Deep, Ski & Fritid, Myrkdalen 
og Scandlines), kan tøjet 
købes til meget favorable 
priser.  
Til højre ses trænerne i deres 
specialdesignede uniform. 
 
 
Rekrutteringsaktivitet  
I den forgangne sæson lavede vi mange ambitioner - men er nok der vi ikke er kommet i mål. Aktiviteter 
kom i gang med ikke nok og dette er nok årsagen til vi ikke fik brugt det fulde budget. Vi tilbød dog et 
ekstraordinært tilskud til børn i alderen 6-12 år på den ene  Ulricehamntur men vi gjorde ellers for lidt på 



denne front. denne vil er i fokus i den kommende sæson. 
 
Konkurrencer 
Igen i år har SH været den dominerende klub ved alle de danske konkurrencer. det gælder såvel hvad 
angår deltagere og antal vundne medaljer. Ved DM og til kredsmesterskaberne er vi således en af de 
meste vindende klubber - en helt fantastisk præstation som bl.a. siger en del om kvaliteten i den træning 
klubben tilbyder løberne og det engagement som forældre gruppen omkring Skiteamet leverer. 
 
Et stor tak skal lyde til alle deltagere og hjælpere på disse konkurrencer og et lige så stort tillykke til alle 
medaljetagerne. Derudover skal der lyde en stor tak til de meget aktive børne-trænere og endvidere til de 
dybt engagerede forældre- og alle der hjælper med turene. 
  
Elitestøtte 
Skiklubben Hareskov har i den forløbne sæson fortsat sin støtteordning til klubbens eliteløbere. Støtten 
gives som følge af klubbens elitepolitik (se www.hareski.dk ). Støtten bevilges af bestyrelsen efter 
indstilling fra disciplin udvalgene. Fra Alpin Udvalget har vi været heldige at få støtte til 2 løbere: Casper 
Dyrbye og Ida Brøns  
 
Fra AU’s side er vi meget glade for elitepolitikken, og vi ved, at det har stor værdi for vores dygtigste og 
mest seriøse løbere. 
 
Derudover har vi fra AU givet økonomisk støtte til de løbere, der har deltaget i internationale FIS 
konkurrencer. Her er støtten beregnet ud fra antallet af løb som den enkelte løbere deltager i.  
 
Kommende sæson  
Organisation omkring AU/Skiteam 
AU-formand: Carsten Wexel 
Cheftræner: Nicolai Ø. Madsen 
Holdleder U14/U16: Jane Hanghøj 
Holdleder U12: Mikkel Børve 

Holdleder U10/U8: Carsten Wexel 
 
Ture 
 I 2018/19 sæsonen tilbydes følgende trænings- og konkurrenceture: 

● Uge 32, Snow Valley, Belgien, Træning, 5 dage 
● Uge 38, Snow Valley, Belgien, Træning, 5 dage 
● Uge 42, Sölden, Østrig, Træning, 6 dage 
● Uge 46, ?, Træning, 4 dage 
● Uge 49, Trysil, Norge, Træning + konkurrence, 4 + 6 dage 
● Uge 51: Trysil Samarb. m. AKD, Træning, 5 dage 
● Uge 03, Trysil, Norge, Træning + konkurrence, 4 + 6 dage 
● Uge 07, Kronplatz, Italien, Træning, 6 dage 
● Uge 09, Ulricehamn, Sverige, Træning, 2 +  1 dag 
● Uge 10/11: Isaberg & Trysil Samarb. m. AKD 
● Uge 13, DM Trysil, Norge, Træning + Alpint DM, 6 dage 
● Uge 18: Hemsedal – Klubtur 

● Uge 23: Stelvio Samarb. m. AKD 

● Uge 28: FolgeFonna (freestyle og alpin) 
 
Sæsonen er allerede godt i gang, og en del af skiteamet og AKD har været afsted til Snow Valley i 
Belgien i den sidste uge af sommerferien. Det er en indendørs skihal, hvor der køres på rigtig sne. I 



kommende uge er Skiteamet ligeledes på en tur parallelt med AKD til Belgien 
 
Derefter den traditionelle tur til Sölden i efterårsferien, der er en tur for alle uanset alder og 
færdighedsniveau (ud over begynderstadiet). De deltagende instruktører er med år efter år og udviser 
fantastisk dygtighed og højt engagement i deres opgaver. Temadagen, hvor deltagerne kan bryde ud fra 
deres normale træningshold, for at afprøve andre former for skiløb; porte, telemark, pukler, off-piste osv. 
er normalt også en stor succes hvor der kan leges. 
 
Uge 49 og 03 og DM turen i uge 13 går i år til Trysil, som er vores nye base. 
 
I uge 4 laver Skiteamet en kort tur til Branäs, parallelt med klubturen, hvor vi håber at kunne gøre endnu 
flere børn i klubben interesseret i at køre på Skiteamet. 
 
I uge 07 gentager vi successen med at koble os på Kronplatz turen. Igen i år laver vi en separat Skiteam 
tur hvor i alt 60 deltagere bor på eget hotel ved siden af den “normale” Kronplatz tur. Træningsforholdene 
i Italien er helt fantastiske idet vi får adgang til afspærrede baner og kan låne storslalom porte af den 
lokale skiklub. 
 
Aktivitetsudvalg: 
Vi har nedsat et nyt aktivitetsudvalg bestående af holdlederne Jane, Tine, Mikkel, og Nicolai + Wexel. Vi 

regner med at afholde en række sociale events både for skiteamet og for klubmedlemmer børn (ale 

klatretur målrettet 6-9 årige osv.). Derudover regner vi med at have et event mellem jul/nytår på 

Copenhagen Hill – endvidere har gruppen plansat en række andre aktiviteter omkring rekruttering bl.a. 

info til "nye" forældre klubbens ture til Sölden, Bramäs, Kronplatz og Ulricehamn. Planen fremgår af 

nedenstående: 

 
 
Tak til de frivillige som yder en kæmpe indsats 
Afslutningsvis vil vi gerne takke alle frivillige, for uden deres hjælp ville der ikke kunne gennemføres de 
sportslige aktiviteter som er basis for den alpine skisports videreførelse. 
 
Det er vores forhåbning, at vi næste sæson kan gøre endnu mere for at give klubbens medlemmer i alle 
aldre et varieret udbud af muligheder for at dyrke alpint skiløb. 
  
Alpint Udvalg 


