Formandens skriftlige beretning, repræsentantskabsmøde 2014
Indledning
Det seneste år har budt på nogle rigtige gode successer for Danmarks Skiforbund,
vores klubber og vores aktive både på breddeområdet og for vores OL-kandidater.
Snesæsonen 2013/14 var ikke optimal, dette på trods har vi fået afviklet vores mesterskaber og
planlagte aktiviteter.

Hvordan ser det ud, når vi gør status for dansk skisport?
Undervisningsdisciplinteam
Flere af vores klubber har oplevet udfordringer med at få tilladelse til alpinklubundervisning i især
Italien og Frankrig. Derfor blev der taget initiativ til – sammen med Den Danske Skiskole – at få
informeret generelt om procedurer for ansøgning om tilladelse til undervisning. Da Østrig, Frankrig
og Italien har særstatus i EU omkring arbejdskraftens fri bevægelighed, har de ret til at vurdere, om
der er tale om frivillig klubundervisning eller ”kommerciel” undervisning i skiklubberne. Forbundet
arbejder på en mere detaljeret vejledning til hjælp for vores klubber.
Problemstillingen
Udfordringen er, at begrebet frivillig tolkes forskelligt i de nævnte lande og ikke, som vi opfatter
frivillighed. Desuden har flere af vores skiklubber og danske turoperatører styrket profileringen, så
undervisningen foregår uniformeret og uden portkørsel med videre, hvilket så opfattes som
kommerciel undervisning og ikke klubtræning af de lokale myndigheder. Blandt nogle få af vores
skiklubber er vi en gråzone, hvor den årlige klubtur mere bærer præg af en ferieskitur med lidt
almindelig undervisning i forhold til en reel idrætsrejse med træning, blandt andet porttræning.
For at sikre sportslig fokus på klubturene og øget mulighed for at få lov til at undervise anbefaler vi,
at der altid tilbydes porttræning. Det kan som yderligere incitament for skilubben være med til at
lokke nye aktive ind i konkurrenceidrætten.
Danmarks Skiforbund er i dialog med de ansvarlige i de enkelte lande, men da vores
frivillighedsbegreber og opfattelse af, hvad en skiklubtur er, er meget forskellige, og landene ved,
at de har en særstatus på området i EU, så er der ingen nemme løsninger. Vi forventer at udsende
opdaterede vejledninger til samtlige klubber ultimo august 2014.
Uddannelse
I erkendelse af at vi ikke har den fornødne tilgang af trænere og instruktører i samtlige discipliner,
og der ønskes yderligere fokus på sportslig udvikling i klubberne, ønsker forbundet at styrke
uddannelsesmulighederne. Vi har derfor valgt i forbundet via en partner selv at udbyde ski &
snowboard uddannelsesprogrammer.
Det betyder, at disciplinteamuddannelse (DTU) er nedlagt, og Den Danske Skiskole fremover
varetager sine undervisningsaktiviteter separat (samme udbud som hidtil), og at fokus med den
nye skitræneruddannelse bliver at få flere trænere til at kunne støtte klubberne og dets medlemmer
i sportslig udvikling, ved at Danmarks Skiforbund selv tager ejerskab for en ski/snowbord træner og
instruktøruddannelse tilpasset klubbernes behov.
Et succesfuldt udviklingsprojekt sluttede – nye medlemstiltag er påbegyndt

I 2012 påbegyndte Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Skiforbund
medlemshvervningsprojektet. Projektet løb indtil 31.12.2013, og på det seneste evalueringsmøde
mellem DIF og Danmarks Skiforbund blev den fælles konklusion, at projektet har været en succes.
Fokus og mål i medlemshvervningsprojektet var følgende:
•
•

•

•

Antal nye medlemmer via projektet i Danmarks Skiforbund i perioden målsætning: 3.200
indfriet (opnået 4.200)
”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. Dog er
der klubber som har succes med at rekrutterer nye medlemmer, samt fastholde de
eksisterende. Erfaringerne fra disse klubber skal naturligvis formidles, og indarbejdes i
Danmarks Skiforbunds videre arbejde omkring rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
Uddannelsesinstitutioner
Projektledelsen har haft succes med dialogen, fortrinsvis med videregående
uddannelsesinstitutioner. Der ligger dokumenteret et stort medlemspotentiale, og
idrætssammenslutningerne på højere uddannelsesinstitutioner og fakulteter har vist stor
interesse for medlemskab af Danmarks Skiforbund.
Således har vi fået medlemstilgang i Danmarks Skiforbund via Syddansk Universitet,
Aarhus Universitet og Ungdomsskiklubben på mere end 3.000 nye medlemmer!
I dag er der 69 klubber og i alt 16.879 medlemmer i Danmarks Skiforbund

Det sportslige
Lad mig begynde med at lykønske de atleter, der i den forgangne sæson har deltaget i OL, vundet
danmarksmesterskabsmedaljer samt deltaget i kredsmesterskaber og samtidig takke de klubber,
som virkelig har gang i konkurrenceaktiviteterne og de mange frivillige, som har sikret afviklingen
af de nationale konkurrencer.
Udtagelse til OL 2014 og deltagelsen:
a. Kriterierne, indhold og konsekvens
De nationale OL-udtagelseskriterier, godkendt i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, blev
offentliggjort den 23. juni 2012 i god tid, så potentielle kandidater kunne fokusere på at stille op
i de rigtige løb og tilrettelægge deres træningsindsats optimalt.
Som følge af ovenstående fik vi i alpin herre Christoffer Faarup med og i langrend Martin
Møller.
På alpin kvindesiden havde vi ingen deltagere med til OL, da de udpegede kandidater ikke
opfyldte de nationale udtagelseskrav samt i deres satsning mod OL ikke prioriterede deltagelse
i konkurrencer på højeste elitære niveau, som specificeret i OL-udtagelseskriterierne. For
Freestyle ski og Snowboard lykkedes det ikke at kvalificere atleter til deltagelse i OL 2014.
Resultater (OL 2014):
I forhold til national olympisk komite samt forbundets ønske om deltagelse på højt internationalt
sportsligt niveau og sikre minimumpræstationer på opnåede udtagelseskrav var deltagelsen i

OL 2014 en succes, for vores to kvalificerede atleter leverede varen som forventet og optrådte
meget professionelt i forberedelsesperioden under OL og i særdeleshed i forhold til pressen.
Fra DIF har vi fået rosende tilbagemeldinger vedrørende de opnåede resultater og den
generelle oplevelse af samarbejdet med Danmarks Skiforbund og atleternes aktive deltagelse i
den samlede danske OL-trup. En evaluering fra DIF, som er klart bedre end i 2010.
Blandt mange faktorer, som sikrede et godt OL-forløb, var beslutningen om at tilknytte Magnus
Wonsyld tidligt i OL-forløbet som støtte for vores atleter samt sikre en tæt dialog med DIF helt
ned på det praktiske udførende niveau. Magnus Wonsyld havde i sit arbejde særlig fokus på at
forberede atleterne på selve OL-deltagelsen, så Martin og Christoffer var mentalt forberedte på
OL-virakken.
På vej mod OL 2018
Erfaringerne fra dette OL vil blive indarbejdet i den vejledning og øgede fokus, der kommer på
vej mod næste OL. Således vil Danmarks Skiforbund som noget nyt allerede efter
bestyrelsesmødet i august 2014 udsende vejledninger og tydelige forventnings/kravsbeskrivelser til, hvad en reel OL-satsning indebærer, så atleterne kan forberede sig bedst
muligt i god tid, inden de endelige udtagelseskrav kendes.
Der ses ud over de traditionelle discipliner et potentiale i de nye OL-discipliner i Freestyle ski
og Snowboard, som har stor bevågenhed. Netop her ser bestyrelsen og DIF, at Danmark har
mulighed for ved seriøst og målrettet elitearbejde på sigt at udvikle OL-kandidater med
mulighed for top 10-placeringer. De aktive kan forvente tydeligere krav for opnåelse af OLudtagelse, gensidige samarbejdsaftaler, der forpligter begge veje, og et mere tydelig
støtteapparat end hidtil.
Elitearbejdet
Vi må erkende, at resultatet af arbejdet med at få flere og bedre aktive ind på eliteniveau de
seneste 4-6 år ikke er opløftende.
Der er i flere discipliner ikke egentlig sportslige eliteaktiviteter, og vores internationale niveau i
samtlige discipliner vurderes til at være på det, man i Team Danmark-regi betegner som ’Nationalt
klubniveau’. Der er således et stykke op til international elite, ud over måske to eller tre aktive
atleter i dag.
Ud af de mere end 70 skiklubber i Danmark er der et mindre antal klubber, som har egentlig
sportslige konkurrence aktiviteter udover de mange bredde aktiviteter. Det er bestyrelsens
ambition at styrke de sportslige satsninger ude i klubberne i tæt dialog med klubberne og ved at
afsøge mulighederne for at etablere flere ”kraftcentre”, hvor flere klubber end i dag er involverede.
Det er bestyrelsens målsætning, at vi skal nå op på internationaleliteniveau inden 2018. Dette skal
ske via en professionalisering af elitearbejdet. Der ønskes øget optag af konkurrenceløbere via
øgede breddeaktiviteter og eventuelt hvervning af aktive fra andre idrætsgrene.
Bestyrelsen ønsker inden udgangen af 2014 at præsentere en ny struktur for professionalisering af
elitearbejdet.
Arbejdet med disciplinteams
Organisationsstrukturen har eksisteret i cirka syv år med meget svingende aktivitet i de enkelte
disciplinteams. I det forløbne år har vi set teams uden aktivitet og i andre store
personudskiftninger.

Vi må erkende, at tiderne skifter, omverdenens behov skifter, og vores medlemmer stiller nye krav
og forventninger om indhold og tilbud, aktiviteter og information. Bestyrelsen mener derfor, at der
er behov for at tænke nyt.
Bestyrelsen vil derfor i den kommende periode se på en ny organisering, som skal styrke
frivilligheden, skabe ny energi og mere udvikling i de enkelte discipliner. Arbejdet med den nye
struktur vil blive bredt forankret, hvorfor at jeg håber på stor opbakning fra klubberne omkring dette
vigtige stykke arbejde.
DM-afvikling
For at skabe mere dynamik – og for at støtte det store eksisterende arbejde, der investeres i
afviklingerne af de forskellige DM – igangsætter bestyrelsen et arbejde for yderligere at støtte
denne indsats.
Vi vil blandt andet forsøge at finde en model for målsætningen om at samle flere discipliner
omkring samme DM-destination og periode.
Vi vil – for at øge deltagelsen i konkurrencerne – generelt fokusere mere på nærhedsprincippet
ved valg af DM-destinationer i de enkelte discipliner, men samtidig fastholde fokus på økonomisk
attraktiv professionel afvikling af kommende danmarksmesterskaber. Det er også en målsætning at
afvikle DM på steder, hvor vi kan invitere andre skiløbere med til at prøve at deltage i
konkurrencer.
Kommunikation
- SKIavisen
Vi har i den forgangne periode oprustet på kommunikationsfronten, idet vi har introduceret
SKIavisen som nyt medie til vores medlemmer.
Vi har fået meget ros for det nye format og i særdeleshed det nye aktuelle indhold. Vi har set, der
er nogle udfordringer med distributionen til visse klubber og medlemmer, og det vil vi forsøge at
hjælpe klubberne med at løse lokalt.
Klubbernes bidrag til indhold har været beskedent, så en opfordring fra bestyrelsen er at indsende
jeres gode historier til os. Fælles synliggørelse af klubture vil givetvis også være med til at fylde
klubturene hurtigere op, hvor der er behov for det.
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 denne vinter end tidligere år. Især omtalen
omkring OL har været bedre og meget seriøs i forhold til tidligere.
- Sociale medier
Vi har i det seneste år udviklet og styrket vores kommunikation på web og Facebook for at hverve
flere nye medlemmer, men også for at møde medlemmerne og klubberne på de platforme, hvor de
søger information.
Projektet med satsningen på Facebook er nu afsluttet, og vi ser fremad mod en ny organisering og
kommunikativ indsats. Der igangsættes en markant øget fokus på intern og ekstern
kommunikation, og formålet er at gøre klub- og forbundsaktiviteter mere synlige for medlemmerne
og potentielle nye medlemmer, ligesom vi kan styrke fælleskabet og opbakning gennem bedre
kommunikation.
Klubber
Det er på ingen måde gået ubemærket hen, at der i det seneste år er sket en betydelig
aktivitetsstigning i udvalgte klubber. Nye universitetsklubber er kommet til, og 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 Skiforbundets breddearbejde, 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 et generationsskifte på
bestyrelsesniveau, og vi oplever, at den proces flere steder giver en fornyet dynamik på flere
niveauer. Generelt er det en proces, som vores konsulent naturligvis gerne støtter og hjælper til
med.
Samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Vi har i det seneste år – især gennem medlemshvervningsprojektet og OL-deltagelse – haft en
øget kontakt og dialog med DIF.
På det politiske niveau er dialogen og samarbejdet forbilledligt.
På det driftsmæssige niveau har vi haft væsentlige udfordringer i hverdagen omkring det afviklede
medlemshvervningsprojekt, og der arbejdes professionelt med en løsning på dette. Modsat har
samarbejdet omkring OL fungeret perfekt.
Samlet er det bestyrelsens ønske og ambition, at samarbejdet med DIF styrkes, og de
professionelle relationer mellem Danmarks Skiforbund og DIF arbejder for at styrke dansk ski- og
snowboardsport.
Vision 25-50-75
DIF og DGI har igangsat et arbejde med at udvikle danskernes idrætsdeltagelse. Målsætningen er
at i 2025 skal 50 procent af den danske befolkning være medlemmer af en idrætsforening og 75
procent skal være idrætsaktive. Det betyder, at der skal 225.000 flere ind i idrætsforeningerne. Her
skal de danske skiklubber også være bidragsydere, hvorfor vi på forbundsniveau deltager i det
indledende arbejde.
Skiklubber med helårlige aktiviteter vil her have en mulighed for stor medlemstilgang.
Internationalt arbejde
Danmarks Skiforbund har netop i maj været vært for et genoptaget nordisk samarbejdsmøde
kaldet Polar Bear Group meeting. Gennem øget nordisk samarbejde ønsker vi (Danmark, Sverige,
Norge, Finland og på sigt Island) at udnytte vores fælles styrker og erfaringer til at sikre indflydelse
i det internationale skiforbund FIS samt danne fælles front, hvor det giver mening, for eksempel i
forbindelse med træneruddannelse, tilladelser til undervisning i udlandet, sponsorerfaringer,
elitepolitik med videre.

Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer, alle frivillige i disciplinsteams, udvalg,
klubberne, forældre, samarbejdspartnere samt den professionelle organisation for det forgangne
år.
Henrik Neelmeyer, maj 2014
Formand Danmarks Skiforbund

