
BERETNING 
 

For perioden maj 2010 – maj 2011 
 

Forudsættes læst af deltagerne i repræsentantskabsmødet, idet den mundtlige beretning vil 
fremhæve karakteristiske dele af den skrevne beretning samt give mulighed for at stille spørgsmål, 

der besvares af bestyrelsen hhv. den professionelle organisation. 
 
 
1. Indledning 

1.1. Beretningen gives for den et-årige periode mellem repræsentantskabsmøderne og bestyrelsen 
har i det forgangne år i væsentlig grad søgt at fortsætte udviklingsarbejdet med fokus på sporten, 
klubudvikling og rekruttering af frivillige, økonomi og kommunikation.   
Dette år har de mest vidtrækkende emner, som bestyrelsen har arbejdet med, været en 
operationalisering af forbundets elitepolitik samt en nedsættelse af et eliteudvalg.  
 
1.2. Det forgangne år har igen været et positivt og oplevelsesrigt år, der bl.a. gjorde sig særligt 
bemærket p.g.a. følgende karakteristik: 
• Skisæsonen har i almindelighed været præget af særdeles gode sneforhold i både Norden og 

Alperne, der bl.a. har sikret gennemførelse af alle planlagte mesterskaber. Desværre gav store 
temperatursvingninger i højsæsonen og til sæsonafslutningen en række udfordringer, især på 
de lavereliggende sydlige destinationer. Snemængderne i Danmark gav gode muligheder for 
gennemførelse af træning og konkurrencer, især for langrend, men også flere danske alpinan-
læg havde mange åbningsdage. 

• Sæsonen 2010/11 var en periode med deltagelse i både VM, JVM og UOL samt i EC og WC 
løb. Der er i løbet af sæsonen leveret pæne sportslige resultater fra flere atleters side, men 
egentlige overraskende gode topresultater er udeblevet og de sportslige resultater er desværre 
ikke p.t. på et niveau, hvor atleterne/forbundet kan opnå Team Danmark støtte  

• En historisk stor dansk delegation deltog i Interski kongressen for alverdens skilærere. 
• En markant fremgang på 1.549 medlemmer. 
• På det idrætspolitiske plan har der i 2010 været afholdt en international kongres i FIS regi og 

der har været en omfattende mødeaktivitet i DIF-familien om et nyt politisk program. 
 
1.3. I det efterfølgende har vi valgt at berette om følgende: 
 
• Det overordnede grundlag. 
• Eliteskisporten, herunder talentudvikling. 
• Breddeaktiviteter. 
• Den frivillige og den professionelle organisation. 
• Klubber og medlemmer. 
• Medlemskonceptet. 
• Medlemsbladet. 
• Det internationale samarbejde. 
• Økonomi. 
• Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer. 
• Bestyrelsens aktiviteter. 
 
 
2. Det overordnede grundlag 

Forbundets mission, vision og kerneområder foreligger og følges i almindelighed. I tilslutning er der 
beskrevet mål og nøgleaktiviteter for en 4-årig periode frem til og med Vinter OL 2014.  
 
Med hensyn til foretage en samlet koordination med DIF’s politiske program 2011-2014, har for-
bundet medvirket i tilblivelsen heraf og vil være i stand til at indfri de heri udtrykte forventninger.    
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3. Eliteskisporten, herunder talentudvikling 

3.1. Bestyrelsen forsøger i det lange seje træk at danne tyngde og medvirke til en større fokusering 
på forbundets sportslige aktiviteter, herunder talentproduktion i respektive discipliner. Sidstnævnte 
kniber det i nogen grad med i alle andre discipliner end alpint. 
 
3.2. Alpint. 
Internationalt har det været en sæson med stor deltagelse i internationale løb. Vi har haft 2 herrer 
med til Ungdoms OL i Liberec. Der deltog 2 herrer og 2 damer i Junior VM i Crans Montana. Der 
deltog 3 damer og 6 herrer i Senior VM i Garmisch Partenkirchen. Generelt har senior løberne 
løbet til deres niveau eller lidt over. I alt har vi stillet med 13 forskellige løbere til disse interna-
tionale arrangementer. Det er positivt at der er så mange løbere der på tilstrækkeligt niveau – og 
dermed på sportslig værdig vis - kan deltage i konkurrencerne.  Totalt har der været ca. 325 
danske starter ved internationale løb – hovedsagelig FIS løb. 
 
Vi skal til ungdomsrækkerne for at finde sæsonens topresultat som til gengæld er ekstraordinært 
godt. Marcus Vorre (Aalborg) fik en 1. plads i Combined og en 2. plads i slalom ved børne FIS 
konkurrencen i Andorra. Konkurrencen i Andorra er en af de 5 store børne FIS konkurrencer. Det 
er formentlig vort bedste børneresultat nogensinde. 
 
Nationalt har der været afviklet de 3 traditionsbundne nationale konkurrencer i Norge med deltag-
else af i alt ca. 340 løbere. U-15 holdet har haft en sædvanlig sæson med ca. 50-60 skidage. I år 
har løberne der skulle kvalificere sig til U-OL og Senior VM trænet sammen i U-19 regi.  
Dansk seniormester hos damerne Charlotte Lemgart (CARC) i alle 3 discipliner og kombineret. 
Hos herrerne blev Christoffer Faarup (Hobro) dansk mester i SG, SL og kombineret, mens Johnny 
Albertsen (RS) vandt i GS.   
Ski Cross blev vundet af hhv. Malene Ø. Madsen (RS) og Kristian Lyhne Damgaard (Hobro). 
 
3.3. Nordisk 
Internationalt har der været stor aktivitet i langrend og der er i perioden indkørt det bedste FIS 
resultat siden 2005, da Kristian Wulff (OS) kørte 74,25 FIS punkter i et internationalt løb, 15 km 
klassisk. Danmark var ved Senior VM i Oslo repræsenteret ved 6 atleter, som p.g.a. sygdom eller 
andre årsager ikke ramte formkurven, men alligevel leverede flere af atleterne resultater tæt på det 
niveau de var udtaget på. Udover deltagelse i de traditionelle FIS konkurrencer blev Rasmus 
Jensen (KS) nr. 107 i VASA løbet, hvor der var massiv dansk deltagelse (elite og bredde), og 
Jonas Thor Olsen (KS) blev nr. 87 i Birkebeineren, hvilket begge er hæderlige resultater i 
langløbscuppen. 
 
Nationalt er gennemført DM i uge på Kvitåvatn i Norge, og på grund af den gode snestart på 
sæsonen, også flere konkurrencer i Danmark. 
 
Aktiviteterne og atleterne vedrørende langrend, er fortrinsvis forankret i Kraftcenteret i Københavns 
Skiklub, hvor træner Falk Göpfert og Ulrich Ghisler som leder er de bærende kræfter i elitear-
bejdet. 
 
Der har ligeledes omkring rulleski været en stor national aktivitet, bl.a. var Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik starter ifm. Rulleski DM i Holte, hvilket medvirkede til en positiv interesse for 
stævnet, der i øvrigt blev dygtigt gennemført af Holte Skiklub.  
Der er ikke opnået bemærkelsesværdige internationale rulleski resultater i 2010.  
 
3.4. Telemark 
Disciplinen har - på trods af forholdsvis få udøvere - flere eliteudøvere på et højt sportsligt niveau. 
Desværre blev den danske topatlet Troels Tore Larsen (KS) alvorligt skadet og har ikke været aktiv 
i denne sæson, dog håber han og forbundet på en tilbagevenden i næste sæson. De bedste 
internationale resultater i sæsonen er opnået af Julie Duedahl (Ebeltoft) med en WC 5. plads i 
januar og af Thomas Bergfors (KS) med en WC 3. plads også i januar.  
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Forbundet har via en disciplinanalyse forsøgt at opnå økonomisk støtte til de bedste atleter i 
disciplinen, men det er Team Danmarks vurdering, at disciplinen ikke har tilstrækkeligt mange 
udøvere og internationalt niveau set i sammenligning med andre OL eller VM discipliner. 
DM i telemark blev udskudt til december 2011 for at opnå flere deltagere ved at placere DM 
sammen med Telemarksforums festivaltur.  
  
3.5. Freestyle 
Internationalt har der været moderat international deltagelse, fortrinsvis ved Gustav Muus (KS) 
som har kunnet køre WC i sæsonen. I de øvrige Freestyle discipliner er der ikke stor aktivitet. Til 
VM i Deer Valley var Danmark dog historisk bredt deltagende, via 4 atleter. Gustav Muus leverede 
det bedste resultat via sin 28. plads i Pukler. De øvrige deltagere stillede i den nye FIS VM 
disciplin, Slopestyle. I Freeride World Tour (en privat liga) deltog en enkelt dansk deltager, Anja 
Bolbjerg (KS) som i sæsonen leverede nogle gode resultater. 
Half Pipe Ski er kommet på OL programmet, hvor det internationale niveau i Half Pipe Ski allerede  
er højt, da det har været en anerkendt disciplin inden for Xgames 
Nationalt har der været afviklet DM i freestyle disciplinerne i Tignes i hhv. uge 11 og 16. 
 
3.6. Snowboard 
Den lille gruppe af snowboard eliteløbere har før og gennem sæsonen været ramt af skadesforløb 
og behov for operationer, men alligevel er det for flere løberes vedkommende blevet til en tur rundt 
i Europa til FIS, EC, WC og VM konkurrencerne, primært i Boarder Cross og Slopestyle. 
Sæsonens mest vedholdende indsats og resultater blev ydet i Boarder Cross af Julie Lundholt 
(KS), 5. plads på EC- og 17. plads på WC-ranglisten, samt med flere gode løb af unge Nicki Lund 
Randeris (KS), som er på vej op ad pointskalaen. Endvidere viste Søren Houlind (SH) i Slopestyle 
en god optræden ved Junior VM og han blev en suveræn senior DM vinder. 
Nationalt blev der afviklet DM i snowboard disciplinerne i uge 14 i Vierli. 
 
3.7. Interski og Disciplinteam Uddannelse (DT-U) 
Interski udgør skiinstruktionens verdenselite, der samles til kongres hvert 4. år. Interski 2011 i St. 
Anton var med dansk rekorddeltagelse fra DT-U, hvor det danske alpine demohold leverede en 
præstation, der gav genlyd i den internationale skiverden med stor anerkendelse fra både store og 
små skinationer. Et stort forarbejde af Rasmus Lundby (Aalborg) m.fl. samt Jens Borgnæs indsats 
som cheftræner har løftet vores alpine demoskiløb til det højeste niveau nogensinde. Af de ca. 45 
nationer lå Danmark i top 10, hvilket må siges at være en kæmpe succes og vores uddannere har 
fået masser af inspiration med hjem til de kommende instruktørkurser og lejlighedsvis undervisning 
i skiklubberne.  
 
I øjeblikket arbejder EU-kommissionen på en ensretning af instruktøruddannelserne i Europa. Her 
deltager DT-U og arbejder på en lempelse af kravene til Eurotesten samt mere gennemsigtighed i 
anerkendelse af uddannelsen i Frankrig, Tyskland og Italien.  
 
Kursusaktiviteten i de danske instruktøruddannelser er øget, og DT-U’s professionelle organisation 
tilpasses løbende i forhold til behovet for servicering af de mange kursister samt løsning af andre 
opgaver på DT-U’s kontor, der er samplaceret med skiforbundet i lokalerne i Idrættens Hus. 
 
 
4. Breddeaktiviteter 

4.1. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt på at sikre en fortsat fremgang i antal konkurrenceudøvere 
og antal medlemmer generelt, og har i den forbindelse fokus på at målrette aktiviteterne efter 
målgruppen af børn, unge og børnefamilier. Bl.a. afvikles SkiLegs konceptet i flere skiklubber og 
fra forbundets side målrettes en indsats for at få flere børn til at deltage i DM.  
 
4.2. Instruktør- og trænerkurser 
Der er udbudt strukturerede instruktørkurser på stort set alle glideredskaber, især er det positivt at 
også rulleski har været på programmet og at kursus er blevet gennemført, men desværre kniber 
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det med fornøden tilslutning til at kurser i snowboard og telemark har kunnet gennemføres. 
Endvidere blev alpin træner 1 & 2 igen aflyst i år.  
 
4.3. Klubbesøg og udvikling 
I den forløbne periode har der været afviklet et tilfredsstillende antal klubudviklingsforløb og 
netværksmøder ses også gennemført, hvorimod det kniber med antallet af klubber, der tager imod 
tilbuddet om de korterevarende klubbesøg.   
 
4.4. Skisportens Dag 
Skisportens Dag blev i 2010 afviklet for 2. gang med god deltagelse og positiv stemning. Bl.a. 
inspiration om skiskader, destinationer, udstyr, sociale medier m.v. Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Marie uddelte årets priser, hvor Finn Svendsen blev Årets Skiløber og Yina Moe Lange 
modtog Årets Sportspris (begge prismodtagere er medlem af Skiklubben Hareskov). 
 
 
5. Den frivillige og den professionelle organisation 

5.1. Disciplin Teams 
Elitearbejdet, herunder konkurrenceaktiviteterne foregår i almindelighed på en god og effektiv  
måde, men kan forstærkes med opdaterede løbsreglementer, rettidig kommunikation m.v. Alt 
under gensidig hensyntagen til at der er tale om frivillig arbejdskraft, der oftest stiller sig til rådighed 
for at andre kan nyde godt heraf. Tonen i konkurrencemiljøet bliver til tider lidt skinger og i den 
slags situationer skal vi alle være opmærksomme på at beskytte frivilligheden – ellers har vi til sidst 
ingen frivillige, der gider gennemføre konkurrencerne. 
Derfor følger bestyrelsen og den professionelle organisation processerne nøje og giver gerne i 
muligt omfang rådgivning og sparring. En forstærket rekruttering af frivillige til leder- og trænerfunk-
tioner ses at være nødvendig for at fylde op og give organisationen en saltvandsindsprøjtning, 
samt for at undgå for mange frivillige med dobbeltfunktioner i forbund, disciplinteam, klub og som 
aktiv eliteatlet. 
 
Vedr. videnscenteret på skiportal.dk, er opgaven blevet forankret hos udviklingskonsulenten, idet  
der på skiportalen skal fremgå hvilke kompetente personer i respektive DT, man kan rette hen-
vendelse til for at få specialistviden i form af information, illustrationer, links m.v. for respektive 
discipliner. 
 
5.2. Den professionelle organisation 
Henover året er der ikke sket ændringer i holdopstillingen i den professionelle organisation. 
Bemandingen består således fortsat af to heltidsansatte medarbejdere, administrationschef 
Kenneth Bøggild og udviklingskonsulent Tom Jensen. Som supplement anvender vi også stadig 
Henrik Fritzen som freelance kommunikationsmedarbejder, ligesom vi anvender DIF’s støttefunk-
tioner til løsning af administrations- og bogføringsopgaver. Samlet set en fleksibel organisering 
som vi fortsat vurderer dækker behovet og samtidig er en ressourcebevidst løsning. 
 
 
6. Klubber og medlemmer 

I DIF’s officielle medlemsstatistik var vi i foråret 2009 registreret med 64 klubber og 11.326 
medlemmer og for året 2010 registreret med 59 klubber og 12.875 medlemmer. En markant 
fremgang i medlemstallet i perioden foråret 2009 – ultimo 2010 på 1.549 medlemmer.  
DIF medlemsregistrering er i perioden omlagt til at gælde kalenderåret (bruttotal) og 7 mindre 
klubber har ikke indberettet deres medlemstal rettidigt, hvilket ses at være en delforklaring på 
tilbagegangen i antal klubber.  
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7. Medlemskonceptet 

DSkiF's medlemskoncept i forhold til såvel eksisterende som nye klubber er samlet i katalogform 
og omfatter tilbud inden for vidt forskellige indsatsområder, f.eks.: 

• Klubetablering og medlemsadministration. 
• IT-støtte, administrative lettelser, web-applikation etc.  
• Klubudviklingsforløb og -besøg.  
• Skisportens Dag og netværksmøder. 
• Støtte til tilrettelæggelse af lokale hvervekampagner og events.  
• Generel eksponering af hvad skiklubberne har at tilbyde deres medlemmer. 
• Konkurrencetræning og mesterskaber. 
• Dygtiggørelse på ski, skisikkerhed og forsikringsordning. 
• Medlemsblad tilsendt husstanden. 
• Tilbud om rejser og liftkort til attraktive priser, bl.a. forbundets ”eget” hotel, Villa Lukashansl i 

Bruck, ved skiområderne Zell am See og Kaprun. 

Det er bestyrelsens fortsatte hensigt at medlemskonceptet løbende udvikles i forhold til de 
ændringer, der sker i samfundet, i Idrættens Verden og i relation til de behov og ønsker, der 
konkretiseres af skiklubberne. 
 
 
8. Medlemsbladet 

Bladsamarbejde med Mediehuset LUKSUS har haft følgende indhold: 
� 4 udgivelser pr. sæson, to før nytår og to efter. 
� 84-100 sider pr. udgivelse i et redaktionelt mix, der tilgodeser forbunds-, disciplin- og klubstof. 
� Et redaktionelt samarbejde på et højt skifagligt niveau.   
 
Annoncemarkedet er presset og det giver sig også udslag i antallet af annoncesider i bladet. 
Modsat har artiklerne med relevans for forbund, DT og klubber fået en yderligere tyngde. 
Kvaliteten og omfanget af bladet vurderes at være i fin balance med bladkontingentets størrelse, 
idet bladkontingentet uændret er kr. 50 pr. husstand i form af portoudgift på kr. 12,50 pr. nummer. 
 
 
9. Det internationale samarbejde 

Fra det internationale samarbejde er der ikke særligt at berette ud over hvad der er alment 
tilgængeligt i FIS’s bulletiner, ranglister m.v.  
 
Der er behov for at forstærke indsatsen vedr. rekruttering af frivillige til monitering af/deltagelse i 
det internationale arbejde.   
 
 
10. Økonomi 

Forbundets økonomi styres sikkert af kassereren og administrationschefen. Senest med et positivt 
årsresultat som forventet og genopbygningen af egenkapitalen er afsluttet.  
 
Generelt ses indtægterne til idrætten at være dalende, men forbundet har over en årrække haft 
både medlems- og aktivitetsfremgang, hvilket har medført at indtægterne fra DIF fordelingsnøgle 
beløbsmæssigt er konsolideret på fornuftig vis. Ligesom den sportsligt og numerisk gunstige 
deltagelse i VM, alpin og langrend, sikrer forbundet et pænt stort tilskud fra FIS, også i de 
kommende år. 
 
Bestyrelsen følger et budgetoverslag for en 4-årig periode frem til og med Vinter OL i 2014, der 
giver minimum samme økonomiske rammer til disciplinerne som de nuværende. 
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11. Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer 

Forbundets samarbejdspartnere på rejser er Nortlander Skitours og Best Travel, disse to selskaber 
var i 2010 sponsor for priserne Årets Sportspris hhv. Årets Skiløber, og i almindelighed har 
forbundet en god dialog med Østrigs og Sveriges Turistbureau. 
Vedr. skibstransport har forbundet et udbytterigt samarbejde med Stena-Line og DFDS, med 
sidstnævnte indgik også promotion arrangementer om skisikkerhed/-skader. 
På beklædning eksisterer der et samarbejde med Craft og Hestra.  
I 2010 blev der indledt et glimrende samarbejde med SOS International om skiskader, der bl.a. 
medvirkede til udarbejdelse af en Smart Phone App med skifærdselsreglerne og gode råd til hver 
dag i en skiuge. 
 
Sponsormarkedet har fortsat svære vilkår, men markedet moniteres løbende af Sponsorudvalget 
med henblik på at tiltrække primært økonomiske sponsorer, men også produktsponsorer til 
forbundet. 
 
 
12. Bestyrelsens aktiviteter 

Bestyrelsen har i perioden forrettet sit hverv gennem bl.a. seks møder, et seminar og Skisportens 
Dag samt ved flere af de nationale konkurrencer.    
 
Endvidere har bestyrelsesmedlemmer m.fl. i det forløbne år været repræsenteret til omfattende 
mødeaktiviteter hos DIF med henblik på tilblivelse af DIF politiske program, herunder deltagelse i 
DIF Kongres i februar 2011. 
 
Tre nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter blev indvalgt ved seneste repræsentantskabsmøde og 
er - efter et år på posterne - ved at være kørt ind og er produktive i bestyrelsesarbejdet. En intern 
rokade i bestyrelsen muliggør at det planlagte formandsskifte kan gennemføres samtidig med 
opretholdelse af en fornøden kontinuitet i arbejdet. 
 
 
13. Afslutning 

Afslutningsvis rettes der en stor tak til alle de frivillige, der som leder, træner eller hjælper har ydet 
en indsats i gennemførelsen af forbundets aktiviteter. Ligeledes en tak til forbundets ansatte for 
indsatsen samt til forbundets idrætslige og kommercielle partnere for et godt og udbytterigt 
samarbejde i det forgangne år. 
 
Hermed afsluttes beretningen - tak. 
 
P.b.v. 
 
Henrik Nørgaard 
Formand  


