Bestyrelsesberetningen
Denne her periode har på alle måder været helt unik, vi har ikke bare haft en super vinter syd og
nordpå, men selv i Danmark har vi i perioder kunne dyrke vores sport.
Perioden har også været helt unik fordi vi har fået en helt ny samarbejdsplatform i forhold til
Danmarks Idrætsforbund og FIS.
I foråret 2017 blev Danmarks Skiforbunds fireårige strategimålsætning udviklet i tæt samarbejde
med Danmarks Idrætsforbund og de danske skiklubber.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den endelige fireårige strategiaftale indgået med
Danmarks Idrætsforbund ikke blev helt som vi havde håbet eller drømt om, da vi i DIFs vurdering
var lige vel ambitiøse i vores målsætninger. De målsætninger er blevet korrigeret og godkendt af
DIF som den plan vi arbejder efter de næste fire år.
Vi er 5 måneder inde i denne nye måde at arbejde med strategien på. Det er en helt ny måde at
tænke på, initieret af DIF, som heldigvis giver os en meget klarere retning og bedre værktøjer til at
nå de mål som vi i fællesskab med jer klubber har stillet op.
Vi har helt konkrete målsætninger inden for de fem områder: rekruttering, klubudvikling,
talentudvikling, faciliteter og internationalt arbejde, som allesammen er med til at føre os i retning
af vores vision omkring sportslig fokus på tværs af discipliner.
Fem måneder af fire år er kun 10%, så vi er kun lige begyndt, men kan se at det bliver godt og
håber at I, om ikke allerede, så snart kan se effekten af det i samarbejdet med jer.
Det vigtigste for os er at den nye måde at arbejde på gør det muligt at fordele ressourcerne, så de
kommer ud at arbejde tættere på sporten og aktiviteterne hos jer klubber, hvor de hører hjemme.
Vores strategi bygger netop på åbenhed og dialog med jer klubber - og ud over at vi i skiforbundet
tager initiativ til at intensivere dialogen på alle niveauer med f.eks. klubbesøg og formandsmøder,
så opfordrer vi også jer til at tage initiativ til en tættere dialog. På den måde sikrer vi at vi netop
arbejder sammen om at nå vores mål.
De fem strategispor hænger tæt sammen og bidrager hver især til vores vision omkring sportsligt
fokus. Ud over den samlede vision er der en konkret målsætning i hvert spor, som vi arbejder mod
at opnå.
En kort status på de 5 strategispor:
Rekruttering:
Rekruttering er et af de centrale indsatsområder for alle fem spor. Målsætningen om at få 4.000
nye medlemmer over den fireårige projektperiode er et ambitiøst mål. 2017 var, medlemsmæssigt
ikke et år hvor vi har oplevet fremgang i vores klubber. Faktisk var der en mindre tilbagegang da
klubberne havde indberettet medlemmer til Danmarks Idrætsforbund pr. 31.12.2017.

Bestyrelsen har, seneste på det afviklede bestyrelsesseminar i foråret 2018 derfor sat ekstra fokus
på dette vigtige spor på den måde at rekruttering skal forstås bredt, således at det ikke kun
handler om de 4.000 ekstra medlemmer i klubberne, men også styrkelse af den sportslige indsats.
I første omgang ved at forsætte støtten til at skabe struktur i kraftcentrene. På den måde kan vi
sikre den sportslige udvikling ved at skabe større hold, og på sigt få opbygget en stærk holdfølelse
som vi ved er vigtig.
Klubudvikling:
Sekretariatet har, i efteråret og hen over vinteren været på besøg i flere klubber end nogensinde
før. Ikke alle klubber er blevet besøgt, men denne indsats forsætter. Fælles for alle besøgene var
en positiv tilgang til at udvikle idrætten, skabe aktiviteter, men også en erkendelse af at der skal
nogle væsentlige indsatser til, for at udvikle skisporten i klubberne. Der har været nogle tydelige
fællesnævnere for udfordringerne i klubberne, som har betydet at der allerede nu er sat
aktiviteter i gang. Et af de gennemgående temaer var skabelse af helårsaktiviteter og gerne via
f.eks. rulleski aktiviteter. Bestyrelsen finder det meget positivt at klubberne prioriterer aktiviteter
som kan dyrkes hele året, og skaber grobund for at SKI365 kan udvikles, til glæde for
medlemmerne.
Talentudvikling:
Talentudviklingen har høj prioritet i Danmarks Skiforbund. Der sportslige miljø skal styrkes med
tilbud i klubberne så unge ski & snowboard atleter kan udvikle sig sportsligt. Den sportslige
udvikling er organiseret i kraftcentrene, som med egen organisation og selvstændig
generalforsamling drives og ledes af de respektive klubber. Det er bestyrelsens opfattelse at den
organisationsform har styrket den sportslige indsats, men at den skal finde sin arbejdsform. I
arbejdet med kraftcentrene er bestyrelsen opmærksom på at de frivillige timer som lægges i dette
arbejde skal være motiverende. For at understøtte dette vigtige aspekt, har bestyrelsen besluttet
at understøtte arbejdet i kraftcentrene, ved at skabe noget mere klarhed om mål og midler.
Alpint Kraftcenter Danmark har eksisteret i nogle sæsoner, mens Freestyle Kraftcenter blev
endeligt etableret i foråret 2017. I begge de to aktive kraftcentre arbejdes der på at skabe struktur
for løbernes talentudvikling. For langrend er der pt ikke etableret en tilsvarende
kraftcenterstruktur, hvorfor en del af opgaverne omkring fastholdelse og rekruttering varetages af
sekretariatet, i samarbejde med de aktive i langrendsmiljøet.
Et af de områder som virkelig vokser i øjeblikket er biathlon. Der arbejdes på etablering af et
Biathlon Kraftcenter, som skal sikre den forsatte positive udvikling indenfor denne disciplin, som
på få år har samlet over 250 startende atleter til de løb som afvikles i Danmark.
Uddannelser er centralt for talentudvikling. Det er vigtigt for os at vi kan skabe de uddannelser,
der skal til for at talentudviklingen bliver optimal. Her har vi ikke opnået de resultater, vi gerne
ville i den forløbne periode og arbejder derfor videre med at finde løsninger til gavn for sporten.
Faciliteter:
Selv om vi har haft en af de bedste vintersæsoner længe, så er en af de store udfordringer
nationale faciliteter til at dyrke vores idræt. Arbejdet med at etablere den nye alpine skibakke på
Amager, Copenhill, er godt undervejs, men det løser jo ikke udfordringer i resten af landet. Derfor
har etablering af faciliteter stor fokus i bestyrelsen, da det vil være med til at understøtte
aktiviteter i klubberne. I perioden har sekretariatet arbejdet på at afklare af mulighederne for at

etablere facilitete til skiløb i Danmark. Det er bestyrelsens forventning at der i den kommende
periode vil blive taget mere konkrete initiativer til etablering af faciliteter i samarbejde med
skiklubberne, som udgangspunkt til de discipliner hvor der kan bruges mindre anlæg (snowbord &
freeski),
Internationalt arbejde:
Vi har netop været på verdenskongres i FIS og her fik vi indfriet et af vores vigtige mål om at få
flere danskere valgt ind i de forskellige faglige komiteer og arbejdsgrupper. Det er vigtigt ift. både
informationsflow tilbage til os, men også ift. indflydelse på tingene, så vi kan påvirke udviklingen til
vores fordel.
En del af det internationale arbejde er også at imødekomme FIS ønske om at alle lande skal
bidrage med aktiviteter til FIS familien. Som gennemgået på tidligere repræsentantskabsmøder, så
betyder det at den distribution af midler, som tidligere har været udregnet ud fra antal deltagere i
alpint & langrends VM, nu fordeles efter en ny fordelingsnøgle hvor f.eks. afvikling af
internationale konkurrencer tæller med. For DSkiF har det konkret betydet at vi i perioden har
afviklet 4 FIS konkurrencer: et rulleskiløb, et langrendsløb (Grønland), og senest to alpine
konkurrencer. Det er bestyrelsens ambition at denne indsats styrkes, ligesom at bestyrelsen
opfordrer alle til at deltage i de dansk afviklede konkurrencer.
En konkurrence som alle i skimiljøet havde set frem til, måtte desværre aflyses tæt på selve
konkurrencedatoen. Copenhagen Winter Games, som var et stort anlagt sports- og musikevent
viste sig ikke at kunne sælge det fornødne antal billetter.
Aflysningen af eventet var utrolig trist og de økonomiske forhold for de direkte involverede
partnere er endnu ikke afklarede.
Danmarks Skiforbunds bestyrelse og sekretariat kæmpede lige så hårdt som alle andre involverede
for at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlagt for konkurrencens gennemførelse.
Danmarks Skiforbunds økonomiske omkostninger var begrænset til omkostninger forbundet med
etableringen af de gensidige aftaler, dog kan det konstateres at Danmarks Skiforbunds
internationale renommé direkte efter aflysningen var ganske hårdt ramt. Der arbejdes hårdt på
genopretningen af relationerne op mod FIS ved enhver given lejlighed, bla. på verdenskongressen.
I forhold til vores strategiarbejde, glæder vi os til at bruge den næste periode på at tage det næste
skridt sammen med jer henimod vores målsætninger.
På vores netop overståede bestyrelsesseminar var et vigtigt punkt hvordan vi tager det næste
skridt sammen. Hvordan sikrer vi at vi har den rigtige organisation, både professionelt og frivilligt,
til at nå vores mål. Der kommer vi i den næste periode til at tage flere initiativer, hvor målet er at
vi kan arbejde tættere sammen og få input fra jer klubber til vores arbejde. Et af de første skridt er
et tættere samarbejde og en tættere dialog omkring målsætninger i de tre kraftcentre, så vi i
fællesskab sikrer den bedste talentudvikling på alle niveauer.

En sportslig status:
Og så er 2018 et OL-år, som jo altid fylder og begejstrer i vores verden. Denne gang havde vi
løbere med i 3 discipliner, alpint, freestyle og langrend. Det er et virkelig godt tegn på at vi
arbejder i den rigtige retning med vores strategi og det er utrolig vigtigt for synligheden af vores
sport.
Selvom OL skaber mange diskussioner i forberedelsesfasen ift. udtagelseskriterier og andre ting, er
det vigtigt at vi efterfølgende glæder os over at vi som en lille skination kan sende fire atleter,
Christoffer Faarup, Casper Dyrbye, Laila Friis-Salling og Martin Møller, som til selve OL faktisk
præsterede på, eller lige ved, det niveau som de var udtaget på. For to af de fire løbere, Casper &
Laila var dette deres første OL.
Der var mange medier som havde en mening om de danske atleter til OL, det er dog bestyrelsens
samlede opfattelse at de fire atleter leverede en tilfredsstillende, og i enkelte tilfælde
imponerende præstationer.
OL 2018, i Pyeongchang har givet os både en masse input og en masse gode kontakter fra andre
lande i vores sport, som vi kan drage nytte af i vores arbejde hen imod næste OL i Beijing.
Status freestyle og freeride:
•
•
•
•
•
•

Største DM i mange år med mange børn og unge lover godt for fremtiden
Flere klubber arrangerer freestyle ture og camps
Thomas Trads og Rasmus DJ missede OL kval og er desværre begge skadede
William Roer Madsen viser stort talent i både freestyle og freeride
Masser af backyard aktiviteter på flere efterskoler inkl. sommercamps i DK
Meget flotte præstationer af Josefine Lützau og Malene Ø. Madsen i freeride blandt andet
vundne løb i Freeride World Qualifier Tour

Status langrend og rulleski
•
•
•
•

Flere aktiviteter for børn og unge på rulleski i skiklubberne
Stort ønske i klubberne om flere aktiviteter og tilbud omkring rulleski
Fortsat flot aktivitetsniveau på konkurrencer i Danmark i rulleski (Øst- og Vest Cup, DM i
kort- og langt)
Stadig rigtig mange danskere deltager i de lange løb (Vasa, Birkebeineren, Marciallonga,
Engadin, skimarathon osv.)

Status biathlon
•
•

Flere danskere end nogensinde aktive i internationale løb i vintersæsonen
Dansk deltagelse i VM på rulleski

•

Attraktivt træningsmiljø etableret

•

Vi har bemærket, at Grønland Biathlon Forbund har skabt særdeles bemærkelsesværdige
resultater indenfor skiskydning blandt andet til Junior VM. Grønland optræder som en
selvstændig nation i det internationale skiskydnings forbund (IBU).

Status alpint:
•

•
•
•
•

Historisk mange danske aktive FIS løbere – det gennemsnitlige niveau på løberne er
markant forbedret i sæsonen, og er også højere end tidligere både for løbere med base i
Danmark og med base i udlandet
For de løbere, der ikke har haft fokus på at kvalificere sig til OL, har denne sæson haft fokus
på udvikling, da der ikke har været et VM, Ungdoms OL eller EYOF at fokusere på
Endnu en sæson med deltagelse i mange børne-FIS løb (Andorra, Topolino, Whistler og Pra
Loup) med mange fine præstationer inkl. podiepladser
Danmarks Cup afviklet for 2. gang med løb i Østrig, Norge og Sverige
Udsigt til fortsat vækst i antallet af FIS løbere i den kommende sæson

