Formandens skriftlige beretning
Indledning
Det seneste år har budt på en rigtig god vinter – både ude på destinationerne og i kraft af, at der har været
flere gode dage med sne herhjemme. Især Alperegionen fik meget sne i starten af sæsonen, men også de
nordiske destinationer fik rigeligt sne til en lang sæson.
Det har også været meget glædeligt, at mange skiklubber har benyttet den fine danske snevinter til at trække
langrendsspor rigtigt mange steder til glæde for alle skiglade danskere. De mange fine snedage har også
betydet, at de alpine anlæg rundt omkring i Danmark har kørt mange dage i løbet af vinteren.
Hvordan ser det ud, når vi gør status for dansk skisport?
Medlemshverningsprojektet
I det forgangne år har der fortsat været fokus på medlemshvervningsprojektet, som afvikles med støtte fra
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Umiddelbart inden 2012 blev til 2013 valgte projektleder Tom Jensen at
søge nye udfordringer udenfor Danmarks Skiforbund. Som afløser ansatte bestyrelsen Martin Hugger
Larsen, som er et nyt ansigt på sekretariatet. Martin brugte den første del af sin tid med at analysere de
opnåede resultater, og udarbejdede efterfølgende i samarbejde med styregruppen en ny målsætning for
medlemshvervnings-projektet med nye fokusområder og reviderede målsætninger. DIF bakker fortsat fuldt
op om projektplanen og de nye målsætninger, så vi kan hverve flere medlemmer og støtte op om klubbernes
aktiviteter.
Fokus i medlemshvervningsprojektet ser fremover således ud:
•

”Organisk” vækst i de eksisterende skiklubber
Danmarks Skiforbund skal støtte eksisterende skiklubber i deres arbejde med at fastholde
medlemmer i klubberne, da medlemsomsætningen i de eksisterende klubber er høj. Arbejdet med
dette skal understøttes af en massiv markedsføring af www.skimedlem.dk og dets muligheder for
kontingentbetaling via NETS/PBS.

•

Der skal udpeges/findes et antal ”fyrtårns”-klubber
Sekretariatet skal - støttet af DIF - arbejde målrettet med disse klubber og kommunikativt sikre, at
information omkring klubbens aktiviteter kommer ud i medierne i de enkelte skiklubbers
lokalområder. Dette har været prøvet i andre specialforbund, som også er med i DIF-projektet og har
vist sig at fungere.

•

Uddannelsesinstitutioner
Projektledelsen har haft succes med dialogen med fortrinsvis videregående
uddannelsesinstitutioner. Der ligger dokumenteret et stort medlemspotentiale, og
idrætssammenslutningerne på højere uddannelsesinstitutioner og fakulteter har vist stor interesse
for medlemskab af Danmarks Skiforbund.

Vi har undervejs måttet erkende, at vi på nuværende tidspunkt ikke ville nå vores delmål i forhold til antallet
af nye medlemmer i medlemshvervningsprojektet. En af forklaringerne ligger i, at der er en større
medlemsafgang end i andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Det er dog min og bestyrelsens
overbevisning, at de mange aktiviteter i medlemshvervningsprojektet har været med til at bremse afgangen
af medlemmer i klubberne. Og med det nye fokus med blandt andet støtte til eksisterende klubber for at sikre
fastholdelsen, så tror jeg, at vi er på rette spor.
Det sportslige
Lad mig begynde med at lykønske de atleter, der i den forgangne sæson har vundet Danmarks
Mesterskabs-medaljer, og samtidig takke de klubber, som virkeligt har gang i konkurrenceaktiviteterne.
I det seneste år er der nemlig blevet afviklet Danmarks Mesterskaber i alle discipliner på nær Telemark.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at fremhæve årets alpine DM, der blev afviklet på en ny svensk

destination, nemlig Funäsdalsberget. Her blev det forsøgt at tænke nyt omkring afviklingen af et DM, og det
blev vel nok et af de bedste afviklede alpine Danmarks Mesterskaber, vi længe har set.
Vinteren har også været et mesterskabsår internationalt, og Danmark har haft over 25 deltagere til de
forskellige FIS VM 2013 i henholdsvis alpint, langrend, telemark og freestyle. I telemark kan man med glæde
konstatere, at Julie Duedahl igen har opnået pæne resultater i årets løb, at hun til VM 2013 kørte sig ind
blandt de ti bedste atleter i verdenen.
Vort internationale niveau i samtlige discipliner vurderes til at være på det, man i Team Danmark regi
betegner som ’Nationalt klub niveau’. Der er således et stykke op til ’Landsholdsniveau’ og ’International
elite’, men det er bestyrelsens målsætning, at vi skal nå op på ’Landsholdsniveau’ inden 2018. Dette skal
ske via øget optag af konkurrenceløbere og via øgede breddeaktiviteter. På nuværende tidspunkt ser det
dog ud til at vi kun skal gøre os håb om en måske to kandidater til Vinter-OL 2014.
Der er fortsat pæn aktivitet i det hjemlige konkurrencemiljø, men det sker med et smalt antal deltagende
klubber. Bestyrelsen har en målsætning om at sætte fokus på at gøre konkurrence-deltagelsen bredere både
med flere deltagende klubber og flere aktive deltagere. Et af redskaberne er, at projektet ’Alpin step 2012’
videreudvikles til Step 2018 i håb om, at vi der kan få flere kandidater med til Vinter OL i fremtiden.
På nuværende tidspunkt vurderes det også, om der skal ske indsatser indenfor andre discipliner frem mod
2018. Først skal potentialet og infrastrukturen omkring træning dog kortlægges, og dette arbejde
påbegyndes efter repræsentantskabsmødet.
For at styrke interessen og tilgangen til den alpine konkurrence-idræt har Danmarks Skiforbund indledt et tre
årigt samarbejde med Visit Sweden, både omkring de alpine Danmarks Mesterskaber, og på en række
andre områder. Samarbejdet er kommet i stand i forlængelse af det Alpine destinations-projekt, som blev
søsat for knap 5 år siden. Bestyrelsen har store forventninger til denne nye strategiske satsning.
Vasaløbet tiltrækker større interesse end nogensinde før, og dette er naturligvis noget, som Danmarks
Skiforbund arbejder aktivt på at udnytte til at få endnu flere til at dyrke skisport. Der er således blevet søsat
en række initiativer, som for eksempel en række Rulleskitræf, der skal tiltrække flere til langrend og ski
generelt som helårssport. Der er også blevet indledt et samarbejde med skytteunionen om en mulig
etablering af skiskydning som fast aktivitet i Danmark.
Uddannelse og andre aktiviteter
I starten af november 2012 var Danmarks Skiforbund med til at afvikle SkiEvent i Aarhus med ca. 30.000
besøgende og med en stor, aktiv deltagelse af de jyske klubber. Herfra skal der lyde en stor tak til klubberne
for indsatsen!
Disciplin Uddannelse har i det seneste år afviklet mere end 40.000 uddannelsestimer, hvilket i den
samlede Danmarks Idrætsforbunds familie ligger i den absolutte elite.
Sikkerhedskampagnen har også været afviklet i 2012/2013, hvor det trykte materiale fik en mindre
opdatering. Materialet er blevet distribueret blandt andet via Stena Line og på forskellige skidestinationer.
Den tilknyttede app ’Sikker på Ski’ har modtaget stor ros i en række anerkendte teknologi-tidsskrifter.
Samlet set har vi fået indsatsen i dansk skisport mere ind på journalisternes radar, og der har været
væsentligt flere indslag i TV og den trykte presse i denne vinter end tidligere år.
Rekruttering af frivillige, her specielt i relation til disciplinteams, har generelt været en udfordring. Blandt
andet fordi disciplinteams ikke har været i stand til at være selvsupplerende. Det hænger ofte sammen med,
at de aktive i de enkelte disciplinteams sidder i dobbeltfunktioner med tidskrævende opgaver at varetage i
både klub og disciplinteam, hvilket desværre ikke hænger ret godt sammen. Vi arbejder derfor i bestyrelsen
på en model, der kan sikre, at disciplinteam-opgaverne bliver løst smidigere, og uden at medlemmerne af
teamet er enten aktive eller er forældre til aktive.

Klubber
Det er på ingen måde gået ubemærket hen, at der i det seneste år er sket en betydelig aktivitetsstigning i
udvalgte klubber, og at flere skiklubber end før samarbejder om klubture, træningssamlinger og
erfaringsudveksling. Det er alt sammen noget, der fremmer skisporten og det gode klubliv. Det er en
udvikling, som bestyrelsen ønsker at støtte og sætte fokus på gennem vores to konsulenter, således at flere
klubber får støtte og vejledning til mere aktivitet lokalt.
Det er også værd at bemærke, at flere klubber har sat gang i generationsskifter på bestyrelsesniveau, og vi
oplever, at den proces flere steder giver en fornyet dynamik på flere niveauer. Generelt er det en proces,
som vores konsulenter naturligvis gerne støtter og hjælper til med. Helt konkret opleves det også i
forbindelse med hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen i Danmarks Skiforbund.

Kommunikation
Vi har i det forgangne år i bestyrelsen truffet en lille, men vigtig principbeslutning om, at Danmarks
Skiforbund fremover arbejder for at formidle relevant viden både direkte til landets skiklubber og til den
enkelte skiløber. Baggrunden for denne beslutning ligger blandt andet i en erfaring om, at megen
kommunikation fra Danmarks Skiforbund ikke altid er nået helt ud til de relevante medlemmer, og at
informationen ikke i høj nok grad selv er blevet søgt på forbundets hjemmeside. Det er et arbejde, der i den
kommende tid løbende vil blive udbygget, men allerede nu vil man kunne se, at indsatsen omkring brug af
Facebook er blevet opprioriteret i det seneste år.
Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer, alle frivillige i disciplins teams, udvalg, klubberne,
samarbejdspartnere samt den professionelle organisation for det forgangne år.
Det har været et udfordrende år for Danmarks Skiforbund, men via alle gode kræfter er vi kommet videre. Vi
har fået identificeret nogle udfordringer, men vi også fået identificeret nogle muligheder og der er allerede sat
nogle nye skibe i søen, som skal sikre den fortsatte udvikling af både skiklubberne lokalt, skisporten generelt
i Danmark og af Danmarks Skiforbund.
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