
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14.08.06 
 
Sted:  DSkif kontor i Idrættens Hus. 
Klokken:  14.00 – 22.00. 
 
Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen 

(NJB), Frede Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang 
(NF) og Henrik S. Jensen (HSJ), Lars K. Madsen (Suppleant).  

Udenfor bestyrelsen: Klavs Klavsen (KK), breddekonsulent DSkif, Kenneth Bøggild (KB), 
referent. 

Afbud:  Nikolaj Fjellvang. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde. 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg. 

a. Fremlæggelse af budgettets hovedtal. 
4. Behandling af beslutningssager. 

a. Behandling af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidig mediapolicy, 
herunder medlemsblad og hjemmeside. 

5. Sager til drøftelse. 
a. Dskif’s officielle sikkerhedsanvisninger (hjelm & øvrigt sikkerhedsudstyr).  
b. Disciplinteams; drøftelse af status og hvordan vi kommer videre. 
c. Medlemskoncepten, herunder medlemsadministration og skikort.dk. 
d. Behandling af resultatet fra interviewrunden vedr. den nye klubinstruktør-

uddannelse. 
e. Status på sportslige tiltag, herunder dialog med TD/DIF. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
a. Kommentarer til regnskabet. 

7. Eventuelt. 
a. Status på Dskif’s sydlige destination. 

8. Er næste mødedato OK? 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Inden mødet var fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen:  

• Kommentar: 
o Det udleverede materiale blev godkendt som bilag. 

• Beslutning: 
o Dagsordenen blev godkendt. 

 
Uden for dagsordenen orienterede HVN omkring aktiviteterne i DSkif siden sidste 
bestyrelsesmøde: 
 

• Der er indgået strategisk samarbejde med Salomon (tøj) og Nortlander Skitours 
(strategisk rejsepartner Frankrig). Derved fortsættes ambitionen om at få strategiske 
samarbejdspartnere indenfor ski- & snowboardbranchen. 

• Internationalt: 
o DSkif repræsentation i FISs komitéer er den største i DSkif historie. 

• HVN & KB har haft opfølgningsmøde med TD omkring det hidtidige samarbejde, og det 
videre samarbejde (se pkt. 5a). 

• HVN har haft et uformelt møde med DIF’s næstformand  Niels Nygaard vedrørende 
DSkif & DIF. 

• HVN har holdt møde med DIF-konsulent Tom Jensen omkring Dskif’s kommende 
hvidbog/årbog. Der er udarbejdet en detaljeret disposition over de emner, der skal 
indgå i bogen. Kommentarer til dispositionen skal ske inden udgangen af uge 34. 

 



2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 01.06.2006 
Det tidligere fremsendte referat fra bestyrelsesmødet den 01.06.2006 blev udleveret på 
mødet. 

• Kommentar: 
o Ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 01.06.06. 

• Beslutning 
o Referatet fra 01.06.06 blev godkendt. 

 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. 
På mødet blev fremlagt forslag til budgettets hovedtal for 2007. 

• Kommentar: 
o Bemærkninger til hovedtal: 

� Indtægter: 
• Der kan ikke forventes indtægter fra Team Danmark i 2007. 
• FIS-midlerne forventes at blive reduceret i 2007 med ca. 200k. 

pga afvigende deltagelse i VM 2005 i forhold til VM 2003. 
• DIF-tilskud forventes at være uændret i 2007 
• Øvrige indtægter forventes at være uændret i 2007, dog ses 

sponsorindtægterne at være i vækst. 
� Udgifter: 

• Der vil ske en tilpasning af udgifterne, i forhold til justeringerne af 
indtægterne. 

o DT skal have indsigt i budgettal og fordeling af midler. 
o Fordelingen af midler skal ske på baggrund af aktiviteter. 
o Ikke forbrugte DT-midler i 2006 kan overføres til næste regnskabsår. 

Tilsvarende modregnes et evt. overforbrug i 2006 i budget for 2007. 
• Konklusion: 

o Økonomiudvalget vil gennemgå budgettet på baggrund af input fra bestyrelsen, 
og endeligt budget vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde til endelig 
godkendelse.  

 
4. Behandling af beslutningssager: 
 
4.a. Behandling af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidig mediapolicy, 
herunder medlemsblad og hjemmeside. 
På repræsentantskabsmødet 2006, blev DSkif kommunikationsplatform diskuteret. Fokus var 
forbundets blad og den generelle kommunikationsform. På baggrund af dette var udarbejdet et 
kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende fremtidige mediapolicy. Kommissoriet blev 
gennemgået af HVN. Fokus i kommissoriet er sammensætningen af arbejdsgruppen, som er 
med repræsentation fra: 

• Mediebranchen. 
• 3 typer skiklubber (store, mellem, små). 
• DSkif bestyrelse. 
• DSkif professionelle organisation. 

Tidslinie: 
August 2006: Bestyrelsen godkender kommissoriet. AG nedsættes og påbegynder 

sit arbejde, informationsindhentning, afdækning af muligheder og 
opstilling af løsningsforslag. 

Oktober 2006: Forskellige løsningsforslag drøftes med klubformændene i forbindelse 
med midtvejsmøde. AG medtager idéer og feedback i sit videre 
arbejde. 

 AG indsnævrer antallet af løsningsmuligheder og ”diskuterer”.  
Januar 2007: AG’s formand fremlægger AG’s foreløbige rapport for bestyrelsen (i 

forbindelse med bestyrelsesseminaret i uge 2). Bestyrelsen stiller 
spørgsmål og giver sine bemærkninger. 



Marts 2007: AG afleverer sin endelige rapport og bestyrelsen beslutter sig for et 
(evt. to) forslag til repræsentantskabet. 

April 2007:   Bestyrelsen fremsætter forslag til repræsentantskabets beslutning. 
 

• Kommentar: 
o Outputtet skal være en klar målsætning for bestyrelsen. 
o 1. output skal prøves på DSkif skiklubber inden repræsentantskabsmødet 2007. 
o Arbejdsgruppen skal fokusere på DSkif samlede kommunikationsplatform. 

• Konklusion: 
o Kommissoriet blev godkendt af bestyrelsen og HSJ påtager sig den indledende 

analysefase. 
 
 
 
5. Sager til drøftelse: 
 
5a. Dskif’s officielle sikkerhedsanvisninger (hjelm og øvrigt sikkerhedsudstyr) 
På baggrund af FIS-information om holdning til obligatorisk brug af sikkerhedsskihjelm, har 
Steen Frandsen udarbejdet en kort opsummering af ”sagen”. Ligeledes havde Steen Frandsen 
fremsendt et input til diskussion omkring sikkerhed uden for pisterne. 

• Kommentar: 
o Den enkelte skiløbers risiko er ikke ens. 
o DSkif kan komme med en anbefaling, men ikke et påbud om skihjelm og kørsel i 

offpisten/mellem pisterne. 
o DSkif har ikke p.t. ressourser eller kompetence til at lave kursus i off-piste 

sikkerhed, men vil anbefale deltagelse i eksisterende kurser i Alpelandene. 
• Konklusion: 

o DSkif anbefaler brug af skihjelm, men påbyder ikke brug af skihjelm i 
forbindelse med DSkif skiarrangementer. For konkurrencer gælder særlige 
regler. 

� KB kontakter Steen Frandsen for en tilpasning af Dskif’s anbefaling på 
skiportal.dk 

o DSkif skal formidle risikoen forbundet med kørsel i off-piste/mellem pister 
� KB kontakter Sten Frandsen for en udarbejdelse af egnet artikel omkring 

emnet. 
 
5b. Disciplinteam (DT), drøftelse af status og hvordan kommer vi videre. 

I forlængelse af afviklet bestyrelsesmøde den 01. juni 2006, var breddekonsulent Klavs 
Klavsen inviteret med til bestyrelsesmødet for, at afgive en status på udviklingen i arbejdet 
med oprettelse af disciplinteam. I den oprindelige plan var skitseret et samlet stormøde, hvor 
alle discipliner var samlet. Det har ikke været muligt, at afvikle dette samlede DT møde, pga. 
manglende tilmeldinger fra DT’s side. 

• Kommentar: 
o Der har været begrænset udvikling i arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde, på 

grund af sommeren. 
o Generel status: 

� De enkelte teams er orienteret, og bevidste omkring de arbejdsopgaver, 
der ligger i de enkelte team. Herunder afvikling af mesterskaber, 
disciplinudvikling i klubberne, træner udd. samt generel viden 
registrering. 

� Behovet for at samle til stormøde med alle disciplinteams samlet er på 
nuværende tidspunkt ikke tilstede. KK. foreslog derfor at arbejde med en 
modul opdelt proces, hvor de enkelte DT gennemgår 2 moduler 
individuelt og et samlet 3 modul hvor alle DT er samlet. 



• De enkelte DT har fokus på egne opgaver, og ønsker at det 
afsluttende fællesseminar har fokus på det enkelte team. 
Fællesseminaret, skal bruges til generelt netværk og videndeling. 

� Videnregistreringen i de enkelte teams er ikke påbegyndt, men den 
fornødne ekspertviden er samlet i de enkelte teams. 

� Fokus i de enkelte teams, er på egen disciplin hvorfor samarbejde på 
tværs ikke er realistisk på nuværende tidspunkt. 

o Status på den enkelte DT: 
� Snowboard: 

• Møde med teamet er afviklet med KK og teamet i juni 2006. 
• Teamet er sammensat og konstitueringen er ved at være afsluttet. 

o I teamet har det fremtidige DM setup været diskuteret 
internt og med de nuværende DM-arrangører. 

� Freestyle: 
• Mødet er afviklet med teamet i juli 2006 
• Teamet er ikke endeligt sammensat, da en del af de kommende 

medlemmer har været på ski. Denne proces forventes afsluttet 
inden sæsonen. 

• DM 2007 afvikles fortsat af det etablerede DM-udvalg, som er i 
dialog med Snowboard DT angående det fremtidige DM setup. 

� Alpint: 
• Møde med teamet er afviklet i juni 2006. 
• Teamet er sammensat og konstitueringsprocessen er i gang. 

� Nordic: 
• Opstartsmøde i DT er aftalt til den 23.08.2006. 

� Telemark: 
• Opstartsmødet er aftalt til den 01.09.2006. 
• Teamet er sammensat og konstitueret. 

• Konklusion: 
o De nye teams skal koncentrere sig om afvikling af de faktiske opgaver. DT skal 

gives maksimalt fokus af den professionelle organisation. 
o KK fortsætter sit arbejde med at konstituere DT, samt at arbejde på det modul 

opdelte DT seminar. 
 
5c. Medlemskoncept, herunder medlemsadministration og skikort.dk 
På repræsentantskabsmødet 2006 blev der åbnet en dialog omkring det generelle 
medlemskoncept. Herunder skikort.dk samt de tiltag som har været for at tiltrække nye 
medlemmer, og for at fastholde de eksisterende medlemmer af skiklubberne under DSkif. 
DSkif medlemsklubber har ca. 25% medlemsomsætning årligt. DSkif har samlet 11.035 
medlemmer. På baggrund af dialogen omkring skikort.dk havde DSkif marketingkonsulent 
Anette Christensen (AC) udarbejdet en kort analyse af det eksisterende skikort.dk. 

• Kommentar: 
o DSkif skal have ”vare” på hylderne, som support til de enkelte skiklubber 
o Skiklubberne skal skaffe medlemmerne, samt fastholde disse i samarbejde med 

DSkif. 
o Forbundets aktiviteter skal synkroniseres med skiklubberne, således der ikke 

opstår en ”konkurrencesituation” mellem DSkif og dets medlemsklubber. 
o Primære fokus i alle aktiviteter, skal være skiklubberne. 
o DSkif skal kunne håndtere og supportere forskellighederne i alle skiklubberne. 
o Medlemsadministrationen, skal ”tunes” og tilpasses skiklubbernes behov. 

• Konklusion: 
o Kontoret foretager en analyse af mulighederne, på baggrund af en generel 

undersøgelse hos skiklubberne for deres ønsker og behov. Analysen udarbejdes 
på baggrund af det fremlagte arbejdspapir fra AC. 

o Emnet medtages på HVNs Midtvejsmøde med klubformændene i november. 



o Arbejdspapiret skal forlægges for bestyrelsen for endelig beslutning til 
bestyrelsesseminaret i januar 2007. 

 
5d. Behandling af resultatet fra interviewrunden vedr. den nye klubinstruktøruddannelse. 
For at imødekomme klubbernes behov for klubinstruktører med en almen bred instruktør 
kompetence på klubniveau, har bestyrelsen arbejdet på, at der skal oprettes en 
klubinstruktøruddannelse, som tilgodeser dette behov. KK, har henover sommeren afdækket 
behovet via en interviewrunde hos et antal skiklubber. Denne undersøgelse blev fremlagt med 
følgende kommentar: 
 

• Kommentar: 
o Generelt  

� Kommentarer fra klubberne: 
• De store skiklubber har egne klubinstruktører, og ser ikke et stort 

behov.  
• Generelt har de store skiklubber dog vanskeligt ved at skaffe 

traditionelt uddannede (DDS) instruktører. 
• Økonomi & tid er en væsentlig faktor for klubberne og de frivillige. 
• Der er generel opbakning fra de interviewede klubber. 

o Årligt potentiale er ca. 30 kursister. 
• Kurset skal være kort og intensivt 

o Hvis DSkif skal ”blåstemple” en klubinstruktør er det væsentligt, at niveauet er 
kendt og afstemt med de øvrige skimæssige uddannelser, f.eks. DDS. 

o Fjernundervisning skal om muligt tænkes ind i det endelige koncept. 
o DDS & DSkif vil samarbejde, og begge parter ser positivt på projektet. Projektet 

konflikter ikke med DDS’s nuværende kursusportefølje. 
• Konklusion: 

o KK forsætter sit arbejde med oprettelse af en klubinstruktøruddannelse med 
følgende guidelines: 

� Indholdet afstemmes med skiklubberne 
� Kurset afsluttes med en prøve. Kursusbevis udstedes når prøven er 

bestået. 
� Skidelen koordineres med DDS. 
� Pilotprojektet afvikles i ugen efter påske og hvis muligt allerede i uge 50. 

 
5e. Status på sportslige tiltag, herunder dialog med TD/DIF. 
På baggrund af det hidtidige samarbejde havde HVN & KB afviklet et samarbejdsmøde med TD 
ved TD konsulent Martin E. Petersen (MP). Fokus på mødet var en dialog om de historiske 
forhold, samt en afklaring af mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem TD & DSkif. 
MP redegjorde for den nye støtteopdeling i 3 niveauer: 

1. Topsatsningsforbund (Generel støtte til elitearbejdet) 
2. Elitesatsningsforbund (Støtte til forbundets elitesatsning) 
3. Individuel satsningsforbund (Primært vejledning) 

På mødet fremlagde MP også et muligt udviklingsprojekt for Dskif’s talentatleter.  
• Kommentar: 

o TD støtte til alpinatlet Johnny Albertsen er stoppet med udløbet af den 
eksisterende støtteperiode 31. juli 2006. 

o For nærværende er der ikke Dskif’s atleter, som vil modtage individuel 
økonomisk støtte. Dertil er de sportslige resultater ikke på et tilstrækkeligt 
niveau. 

o For at kunne komme i betragtning til et samarbejde om et forberedelsesprojekt 
hhv. et evt. efterfølgende udviklingsprojekt for DSkif talentatleter, skal DSkif 
opgøre DSkiF’s totale talentmasse inden for respektive discipliner. 

o Det er DSkiF’s udtrykte ønske at OL talentparagraffen i større omfang bringes i  
anvendelse med henblik på deltagelse i fremtidige OL’er. 



o Det er ligeledes DSkiF’s mål at påvirke de generelle nationale OL udtagelseskrav 
(1/3 princippet) i retning mod de internationale krav fastsat af IOC. Emnet er til 
drøftelse med DIF hhv. DOK. 

o DSkif økonomiske støtte fra FIS er afhængig af antal deltagere i nordisk & alpin 
VM. 

• Konklusion: 
o Jonas Olsen & Julie Lundholt indkaldes til møde omkring deres elitesatsning. 

� KB indkalder til møderne. 
o HVN & KB arbejder videre med muligheden for, at indgå aftale og et samarbejde 

med TD omkring et forberedelsesprojekt. 
o Ingen atleter kommunikerer direkte med TD, uden deltagelse af en 

repræsentant fra DSkif. 
o Der skal tilsikres øget deltagelse i de kommende FIS VM i nordisk & alpin.  

� Proff. Organisation arbejder på at tilsikre en massiv deltagelse til de 
kommende VM i nordisk og alpin, 

 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
 
6a. kommentarer til regnskabet: 
NJB orienterede om at DSkif regnskab pr. 31/7-06 udviser et lille overskud i forhold til 
budgettet. På baggrund af udarbejdet forecast, kan DSkif i 2006 forvente et lille overskud i 
forhold til budgettet. Nyt forecast udarbejdes til næste bestyrelsesmøde, hvorefter 
økonomiudvalget vil komme med indstillinger til bestyrelsen omkring regnskabet for 2006. 
 

• Konklusion: 
o Den professionelle organisation fortsætter arbejdet, i henhold til de skitserede 

planer. 
 
7. Eventuelt: 
 
Træner 1 & 2: 

• KK informerede om at Bo Lindblad er stoppet, som instruktør på træner 1 & 2. Anders 
Rintza har overtaget dette kursus, og vil i samarbejde med KK gennemgå det 
eksisterende kursus. Træner 1 & 2 vil blive afviklet i sæsonen 06/07, som hidtil. 

 
Klubudvikling og nye klubber: 

• KK orienterede om de kommende klubudviklingstiltag, som vil blive påbegyndt 2. halvår 
2006. Ligeledes arbejder KK på et nyt klubkoncept, som vil blive tilbudt eksisterende 
idrætsklubber, uddannelsessteder, firmaer etc. Konceptet er klart i uge 34, for opstart 
umiddelbart herefter.  

 
DSkif sydlige destination 

• KB orienterede omkring arbejdet med indgåelse af en samarbejdsaftale med 
Mayerhofen i Zillertal. Aftalen er målrettet Dskif’s skiklubbers atleter og skiklubberne 
generelt. 

 
Årets skiløber: 

• Kåringen af årets skiløber 2006, vil ske på skievent 2006 i Århus. Prisen uddeles i 
samarbejde med Højmark. DSkiF har sin indstilling klar, men komitéen har endnu ikke 
truffet sin beslutning.. 

 
Årets sportspris: 

• Bestyrelsen har i samarbejde med Nortlander Skitours indstiftet ”årets sportspris”. 
Prisen vil blive uddelt i forbindelse med skievent 2006 i Århus. Bestyrelsen har besluttet 
hvem prisen tildeles (uddeles for sportslige resultater opnået i skisæsonen 2005/06). 

 



Møde- og aktivitetskalender: 
Ny opdateret kalender udarbejdes på kontoret.  
 
 
8. Næste møde dato: 
Onsdag den 11. oktober 2006, kl. 17.00 – 22.00 
 
Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde (11. oktober 2006) 

• Punkter udover de faste fra forretningsordenen: 
o Budget 2007. 
o Fremlæggelse af forecast for 2006. 
o Status på VM deltagelse 2007, nordisk og alpint. 
o Disciplinteam gennemgang. 

 


