
 

Alpinudvalg Sæson 2019 - 2020 

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 med 70 

individuelle 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. 



Skiteamet har i den forgangne sæson haft ca. 3.100 overnatninger og med 

lidt over 510 deltagere. Holdets løbere har i den forgangne sæson haft 

mulighed for at få op til 80 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 løberne i Det Alpine Kraftcenter kommer fra Skiteamet fra Hareskoven. 

Etablering af Årshjul 
Skiteamet har i den forgangne sæson haft ca. 3.100 overnatninger, med lidt over 510 deltagere og med 

mulighed for at få mere end 80 dages skiteamtræning. Der er blevet etableret et årshjul med mere end 14 

ture henover sommer- og vintersæsonen, som vi vil forsøge at gentage og udvikle for den kommende 

sæson. 

Sommer Ski Camp Folgefonna: 

  

Vi har gentaget den fælles sommer camp tur til FolgeFonna med freestyle teamet, hvor der i år var mere 

end 50 deltagere, hvor de fleste er enten skiteamløber eller freestyle løber – turen er tiltænkt for løbere 

der kan tage af sted uden forældre, lidt a la spejderlejr, bare med skiløb. 

Vejret viste sig fra den bedste side, vi havde derfor 6 dage med skiløb i høj sol og om eftermiddagen var der 

god tid til trampolin træning, fodbold, barmarkstræning på den nærliggende skole og ikke mindst den 

daglige aftendukkert i Hadangerfjorden   



Påsketur til Åre 
I påsken tog skiteamet snälltåget til Åre, en “ny” destination for 

Skiteamet men en oplagt mulighed for at prøve en anden Skistar 

destination og udnytte sæsonkortet. Og det er  absolut ikke sidste gang 

vi har trænet i Åre. Påskeugen gav mulighed for mange dages god 

træning i perfekte forhold. De lune og lyse aftener gav ligeledes 

mulighed for ture til svømmehallen, påskeægjagt på ski, fodbold og leg 

udenfor. 

Vi besluttede straks at gentage succesen og har derfor planlagt Skiteam tur til Åre igen i 2020, både uge 5 

og i påskeugen.  

Pigetur 
Skiteamet har oprettet et pigehold, for at skabe endnu 

bedre rammer for de skigalde piger i klubben. Vi oplever 

som så mange andre sportsgrene et stort frafald, når de 

unge mennesker bevæger sig ind i gymnasiealderen. 

Bestemt har vi tidligere set et stort frafald hos pigerne, 

der oftest har smallere årgange og derfor har været 

endnu mere følsomme overfor frafaldet. Vi ønsker at 

pigerne har bedre mulighed for at tage sporten med sig 

ind i deres voksenliv og derfor har vi sat ekstra fokus på 

at skabe bedre sociale rammer for pigerne i klubben. Vi har helt konkret oprettet et pigehold, hvor pigerne 

selv er med til at planlægge turene og indholdet. For at gøre miljøet større, har vi åbnet op for at piger, som 

befinder sig i andre danske skiklubber, kan deltage på vores ture, uden at melde sig ind i klubben. Sidste 

sæson havde vi en tur for pige holdet til Hemsedal og vi håber i den kommende sæson at kunne afvikle 2-3 

ture.   

 

Det Alpine Kraftcenter 
Vi har indstillet 5 nye U14 løber til AKD for 2019/2020 – derfor samlet 22 løber i den kommende sæson vil 

få træning igennem AKD fra SH.   

 



Holdleder og aktiviteter 

 

Vi har i løbet af året iværksat en del forskellige arrangementer, hvor formålet er, at klubløberne (og 

forældre) kan mødes uden ski, og med henblik på at styrke de sociale relationer - både mellem børnene 

men absolut også blandt forældre. Vi har blandt andet været i Klatreparken i Hornbæk, Airtrix hallen i 

Nordhavnen og til august planlægger vi en tur til Camp Adventure. 

Ofte laver vi arrangementerne på tværs af aldersgrupper, men vi vil også forsøge at etablere mindre sociale 

begivenheder der retter sig mod hhv. U8/U10, U12 og U14/U16. Det kan være alt fra pizza aften, til 

biograftur eller måske en filmaften med masser af popcorn i DM ugen i Trysil. 

Vi er 3 holdledere på Hareskovens Skiteam 

U8/U10 - Tine Pilgaard U12- Mikkel Børve og U14/U16- Jane Hanghøj. 

Videreudvikling af Skiteam-trænerrollen 
Det er med stor glæde at vi i den forgangne sæson har arbejdet videre med cheftræner Nikolai Ø. Madsen. 

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.  

Der blev afhold en skiteamtræner efteruddannelse i 

Branäs, hvor instruktører på breddeturen fik tilbudt efteruddannelse i at sætte port-bane og port-teknik. Vi 

har i løbet af sæsonen haft glæde af flere af disse nye træner 



Rekrutteringsaktivitet 
Ulricehamn og Brænes turene var rekrutteringsture. På 

Ulricehamn kom der 12 nye klubløber med, hvoraf flere har 

deltaget på efterfølgende ture. Derudover har Brænes også 

resulteret i flere løber har vist interesse for skiteamet. Der har 

derudover blevet afhold en række sociale aktivister bl.a. 

klatring, trampolin-land, fælles spil dag osv.  

 

 

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. 

 

DM Medaljer 2018/19 

 Guld Sølv Bronze SH ialt Medaljer ialt Procent 

SuperG DM/FM 2 2 6 10 39 26% 

Storslalom DM/FM 4 5 5 14 57 25% 

Slalom DM/FM 5 11 5 21 57 37% 

Kombineret DM/FM 6 7 5 18 57 32% 

 17 25 21 63 210 30% 

 

Sæsonen 2018/19 blev i forhold til antallet af afviklede konkurrencer ikke den bedste, da 4 ud af samlet 14 

konkurrencer der blev aflyst på grund af vejrlige omstændigheder, herunder parallelslalom konkurrencen i 

Sölden, da turen blev aflyst. 

Igen i år har Skiklubben Hareskov være blandt de klubber, der tager flest medaljer ved konkurrencerne, i 

hård konkurrence med Århus Skiklub. Til DM tog Skiklubben Hareskov lige knap hver tredje medalje. 

I Steep&Deep Alpin DanmarksCup tog Skiklubben Hareskov 10 ud af 19 førstepladser og 16 ud af de 

samlede 57 pokaler. 

 



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 
 

Skiteamet målsætninger for 2019-2020 
• Etablerer et årshjul der giver mulighed for at gå til ski hele året (max. 6-8 ugers mellemrum mellem 

skiteamture) og hvor der tilbydes 80+ træningsdage i løbet af året. 

• At øge turovernatninger med 20% i forhold til 2018/2019 ved at udvide med skiteambreddeture, 

hvor alle børn op til 16 tilbydes skiteamtræning – fra 3.100 overnatninger til 3.700 overnatninger 

• At styrke rekrutteringsarbejdet og øge individuelle skiteamløber der får træning fra 70 til 90 i løbet 

af 2019-2020 

• At opbygge et skiteamtræner-team bestående af 5-7 skiteamtræner 

• At afholde sociale events hvor holdlederne for U8, U10, U12 og U14 kan styrke det sociale 

fællesskab bland løberne 

• At styrke arbejdet med ungdomsgruppen (U14+) for skiteamløber der ikke får træning med AKD  

• At styrke og etablerer samarbejde med andre skiteams i danske skiklubber 

 

Organisation omkring AU/Skiteam 
AU-formand: Carsten Wexel 

Cheftræner: Nicolai Ø. Madsen 

Holdleder U14/U16: Jane Hanghøj 

Holdleder U12: Mikkel Børve 

Holdleder U10/U8: Tine Pilgaard 

AU består af følgende: 

Nicolai Ø. Madsen 

Jane Hanghøj 

Mikkel Børve 

Tine Pilgaard 



Jesper Ljungberg 

Jakob Støvring Sørensen 

Søren Witt Andersen 

Søren Klint 

Søren Bank 

Årshjul for 2019/2020 
I 2019/20 sæsonen tilbydes følgende trænings- og konkurrenceture: 

 

 

Ture 
I 2019/20 sæsonen tilbydes følgende trænings- og konkurrenceture: 

- Uge 32, Snow Valley, Belgien, Træning, 5 dage 

- Uge 39, Snow Valley, Belgien, Træning + konkurrence(Landgraaf), 5 dage 

- Uge 42, Sölden, Østrig, Træning, 6 dage 

- Uge 44, Kvitfjell m. AKD, Træning, 6 dage 

- Uge 50, Trysil, Norge, Træning + konkurrence, 6 dage 



- Uge 50, Trysil, Skiteambreddetur, Træning, 6 dage 

- Uge 52: Trysil – juletur, Træning, 6 dage 

- Uge 03, Trysil, Norge, Træning + konkurrence, 6 dage 

- Uge 03, Trysil, Skiteambreedetur, Træning, 6 dage  

- Uge 05: Åre, Træning, 4 dage 

- Uge 07, Kronplatz, Italien, Træning, 6 dage 

- Uge 07: Hemsedal, Skiteambreddetur, Træning, 6 dage 

- Uge 09, Ulricehamn, Sverige, Træning, 2 dage 

- Uge 11: Trysil m. AKD 

- Uge 11, Trysil, Skiteambreddetur, Træning, 6 dage 

- Uge 13, DM Trysil, Norge, Træning + Alpint DM, 6 dage 

- Uge 15: Åre skiteam breddetur 

- Uge 21: Juvass Samarb. m. AKD 

- Uge 23: Stelvio Samarb. m. AKD 

- Uge 28: FolgeFonna (freestyle og alpin) 

Skiteamtræner Uddannelse 
Vi vil forsøge at få etableret 2 efteruddannelsesture for skiteamtræner i denne sæson.   

Lektiehjælp  

 

I den kommende sæson har vil Peter Kristensen have specielt fokus på at få etableret rammerne for 

afholdelse og gennemførelsen af lektiecafeer for 0-9. klasser på turnere.  

Konkurrencer  
I den nye sæson vil der som vanligt bliver afholdt de tre store mesterskaber – Nordkredsmesterskaberne 

(NKM), Sjællandskredsmesterskaberne (SKM) og Danmarks- og Forbundsmesterskaberne (DM/FM), alle tre 

i Trysil. 

Derudover forventes to parallelslalomkonkurrencer at blive afviklet i hhv. Sölden i uge 42 samt i Trysil i uge 

13 ifm. DM-ugen. Dertil kommer 2-4 mindre konkurrencer i Danmarks nærområde. 

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. 


