Hobro Skiklub forlader Alpint Kraftcenter Danmark(AKD)
Alpin Kraftcenter Danmark (AKD) er en selvstændige forening der forstår alt arbejdet og planlægninger for
Danmarks Skiforbund i forhold til at drive diverse landshold og afholdelse af de danske konkurrencer inden for alpin
skisport. Hobro Skiklub var med til at stifte AKD tilbage i 2015 og har deltaget i bestyrelsesarbejdet frem til foråret
2018, hvor vi trak os ud af bestyrelsen og nu her i efteråret har vi meldt os helt ud af AKD.
Hobro Skiklubs løber er blandt de bedste og dygtigste danske konkurrenceløber indenfor alpinsporten. Christoffer
Faarup som har deltaget 2 gange ved OL og bl.a. køre worldcup og ubetinget er Danmarks bedste på sit felt med
et utal af DM medaljer. Marcus Vorre som bl.a. imponerede med en 5 plads til ungdoms OL og er en af de bedste i
sin årgang i norden. Clare-Marie Vorre som har flere top tre placeringer i internationale ungdomsløb og regnes for
et af de største talenter. Freja-Mathilde Vorre som er en af de bedste i sin årgang og endelig Maia Søe Valde som
køre lige op med de bedste Norske løber i sin årgang. Fælles for vores løber er at de bor i Norge med deres familie
og alle har oplevelsen af at AKD/Danmarks Skiforbund er deres vanskeligste samarbejdspartner, hvad det kommer
til at betyde for disse løber at Hobro Skiklub forlade AKD ved vi ikke, men det bør naturligvis ikke betyde noget da
de alle er medlem af Hobro Skiklub og Danmarks Skiforbund.
Vi mener ikke, at den nuværende trænerprofil er den rette og vi mener omkostningen ikke står mål med udbyttet.
Dette betyder besparelse på andre områder som vi ikke finder rimelige.
Vi mener, at der er et for stort fokus på egne børn i AKDs bestyrelse, det påvirker dømmekraften og supporten til
andre løbere samt bl.a. udtagelseskriterier som ikke virker logiske.
Vi mener, at der bliver laver ulogiske hindringer for løber der ikke træner med under AKD og disse løber ikke bliver
vægtet ligeværdigt.
Vi mener, at der er blevet rettet i AKD vedtægter, uden disser er blevet godkendt af AKDs generalforsamlingen.
Disse ændringer er bl.a. i forhold til valg til bestyrelsen og hvordan en klub kan melde sig ud af AKD, for os
væsentlige ændringer, som ikke er godkendt på generalforsamlingen i AKD. Dette har vi forsøgt at løfte en sag på,
via Danmarks Skiforbunds bestyrelse og deres ordensudvalg, men ingen har ønsket at tage stilling, eller ment at
de har mandat til at tage stilling til vores påstand. Efterfølgende har vi forsøgt at skabe en dialog med AKD for at
forsøge at kigge fremad, men dette uden held, AKD har end ikke svaret på vores forslag efter næste 3 uger.
Vi er klar over at det måske kan blive et problem for vores aktive løbere der bor i Norge, men de er fuldt informeret
og bakker op om vores beslutning. At en dansk løber, der bor i Norge, får at vide at vedkommende ikke kan
deltage i internationale konkurrencer, fordi vedkommende træner i et andet setup end det AKD tilbyder, det er for
os fuldstændig uacceptabel. Det betyder at AKD / DSkiF akter at udelukker et af de største talenter, det er
uacceptabelt.
Derfor har Hobro Skiklubs bestyrelsen truffet den beslutning af vi forlader AKD og har meldt os ud med øjeblikkelig
virkning.
Vi må konstatere at vi er uenige og men vi står heldigvis ikke alene. Der er 5 klubber i AKD (Hareskov, Aarhus,
København, Holte og Hobro) og der er 3 klubber (de tre førstnævnte) som er blevet enig om hvad de vil og der
efter bliver de to øvrige klubber kørt ud på et sidespor uden indflydelse. Magten er således blevet centeret omkring
de tre klubber, hvilket ikke er i tråd med den ”gentleman aftale” der lå til grund mellem klubberne, nemlig at alle
klubber skulle være repræsenteret i AKD bestyrelsen.
Disse punkter er bl.a. det der gør, at vi ikke ønsker at bruge vores tid og resurser på dette tidligere fællesskab,
AKD og grunden til at Hobro Skiklub har meldt sig ud.
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