MÅL/NØGLEAKTIVITETER
(de overordnede)
Perioden april 2007 – april 2008
GENERELT
Fortsætte drøftelserne vedr. en ændret navngivning af forbundet til Danmarks Skiforbund (Ski
Federation Denmark) med henblik på et evt. forslag til lovændring på repræsentantskabsmødet i
2008.
SPORTEN
Deltage i internationale konkurrencer med mål at forbedre ranglisteplaceringer med henblik på at
optage forhandling med DIF/DOK og Team Danmark om støtte mod Vinter-OL i 2010.
Gennemføre Kreds- og Danmarksmesterskaber (business as usual).
Etablere træningsbase i Østrig, sideordnet med basen på Hafjell.
Uddanne trænere og i samarbejde med Den Danske Skiskole uddanne instruktører.
I samarbejde med Nortlander Tours A/S at uddele ”Årets Sportspris”.
BREDDE
Deltage i landsdækkende kampagne rettet mod alpine skiskader.
Formidle en forsikringsordning, der giver deltagere i en klubtur hjemrejsedækning.
Overdrage projekt SkiLeg til klubberne, med henblik på lokal gennemførelse.
I samarbejde med Østrigs Turistbureau at gennemføre SkiEvent på Rådhuspladsen i København.
Evt. støtte lokal afholdelse af SkiDag.
I samarbejde med Højmark Rejser A/S at uddele prisen til ”Årets Skiløber”.
KLUBBERNE
Gennemføre udviklingsforløb for 10 eksisterende skiklubber.
Støtte etableringen af 10 nye skiklubber i de nye stor-kommuner, der ikke har en skiklub.
Gennemføre midtvejsmøder med klubberne.
Støtte klubberne i etablering af hjemmeside på fælles platform.

FRIVILLIG ORGANISATION
Søge at få tilbageført Den Danske Skiskole som en lov-beskrevet del af Dansk Skiforbund
organisation.
I samarbejde med DIF at gennemføre et udviklingsseminar for Disciplinteams.
Fastholde en kontinuert dialog mellem disciplinteams, professionel organisation og bestyrelse.
Støtte disciplinteams i etablering af talentudviklingsprojekter til national hhv. international elite.
PROFESSIONEL ORGANISATION
Udvikle den nuværende organisations kompetencer gennem uddannelse, netværk og coaching.
Ansætte en sportschef og trænere i takt med at der kan genereres de fornødne økonomiske
midler.
ØKONOMI
Øge indtægterne til gavn for skisporten, herunder ansøge DIF’s udviklingspulje og udvide antallet
af sponsorer.
Fortsætte genopbygningen af egenkapitalen.
KOMMUNIKATION
Fortsætte udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve (Klub-Nyt) samt fortsætte konverteringen og
udviklingen af hjemmesiden skiportal.dk
I samarbejde med LUKSUS at udgive det bedste medlemsblad nogensinde.
Udsende pressemeddelelser som markerer forbundets sportslige profil.
P.b.v.
Henrik Nørgaard
Formand

