
Følgende	  skriftlige	  beretning	  er	  Danmarks	  Skiforbunds	  bestyrelsesberetning.	  Den	  mundtlige	  
beretning	  vil	  ikke	  gennemgå	  den	  skriftlige	  beretning	  i	  sin	  helhed.	  Der	  kan	  dog	  naturligvis	  stilles	  
spørgsmål	  til	  den	  samlede	  beretning.	  
	  
	  
2016	  var	  et	  jubelår	  for	  dansk	  idræt.	  Det	  har	  vi	  også	  bidraget	  godt	  til!	  
	  
Den	  aktive	  konkurrencesæson	  er	  ved	  at	  være	  slut,	  men	  i	  vores	  hukommelser	  er	  en	  fantastisk	  
sæson	  med	  enestående	  sportslige	  resultater.	  	  
	  
I	  alpint	  har	  Christoffer	  Faarup,	  Hobro	  Skiklub	  for	  alvor	  kørt	  sig	  ind	  i	  EC,	  med	  stabile	  placeringer	  
blandt	  de	  bedste	  løbere,	  ja	  faktisk	  er	  der	  i	  år	  kørt	  resultater,	  målt	  på	  FIS	  punkter,	  som	  ikke	  er	  set	  
tidligere	  i	  Danmarks	  Skiforbunds	  historie.	  Det	  skal	  vi	  glæde	  os	  over!	  Også	  Casper	  Dyrbye,	  
Skiklubben	  Hareskov,	  har	  via	  flere	  podie	  placeringer	  vist	  fremgang	  i	  sæsonen.	  Også	  blandt	  pigerne	  
er	  der	  blevet	  kørt	  stærkt.	  
I	  Freestyle	  har	  sæsonen	  budt	  på	  resultater	  som	  ikke	  er	  set	  i	  mange	  år,	  med	  podie	  placeringer	  til	  EC	  
løb.	  
Langrend	  har	  også	  haft	  en	  aktiv	  sæson,	  hvor	  der	  har	  været	  bred	  deltagelse	  i	  de	  vigtigste	  store	  
events,	  herunder	  EYOF,	  JWSC	  og	  WSC.	  
	  
I	  perioden	  siden	  sidste	  repræsentantskabsmøde,	  har	  bestyrelsen	  fokuseret	  på	  følgende	  
arbejdsopgaver:	  
	  

• Styrkelse	  af	  den	  sportslige	  indsats	  
• Styrkelse	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  kommunikation	  
• Sikre	  åbenhed,	  involvering	  og	  transparens	  i	  bestyrelsens	  arbejde	  
• Sammen	  med	  klubberne	  udarbejdelse	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  4-‐årige	  strategioplæg	  til	  

DIF	  
• Justering	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  professionelle	  organisation,	  så	  den	  afspejler	  forbundets	  

ambitionsniveau	  
	  
Styrkelse	  af	  den	  sportslige	  indsats	  
Kraftcentrene	  er	  rygraden	  i	  	  i	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  bedre	  forhold	  for	  de	  aktive	  atleter..	  
Kraftcentrene	  drives	  af	  de	  involverede	  klubber	  og	  støttes	  økonomisk	  af	  Danmarks	  Skiforbund.	  
Denne	  organisationsform	  sikrer	  at	  aktiviteterne	  udføres	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  klubberne	  og	  
med	  øget	  involvering	  på	  tværs	  af	  klubberne.	  	  
	  
Der	  er	  etableret	  to	  kraftcentre,	  Alpint	  Kraftcenter	  Danmark	  og	  Freestyle	  Kraftcenter.	  Disse	  to	  
kraftcentre	  har	  etableret	  sig	  med	  egen	  bestyrelse,	  egne	  vedtægter	  og	  opfylder	  de	  præmisser	  
som	  er	  stillet	  fra	  bestyrelsen	  vedrørende	  Good	  Governance,	  og	  derved	  også	  kulturministeriets	  
retningslinjer	  for	  udbetaling	  af	  offentlige	  midler.	  
	  	  
Udover	  de	  to	  etablerede	  kraftcentre	  så	  afvikles	  der	  langrends	  aktiviteter	  i	  den	  oprindelige	  
kraftcenter	  struktur,	  forankret	  i	  Københavns	  Skiklub.	  Det	  er	  bestyrelsens	  ambition	  at	  der	  for	  
langrend	  etableres	  en	  organisationsform	  som	  følger	  de	  to	  øvrige	  kraftcentre.	  Etableringen	  vil	  
ske	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  aktive	  langrends	  klubber.	  



	  
Også	  udenfor	  de	  etablere	  kraftcentre	  er	  der	  gang	  i	  aktiviteterne	  med	  fokus	  på	  rulleski	  og	  
skiskydning.	  Aktiviteter	  som	  jo	  på	  glimrende	  vis	  muliggør	  skiløb	  i	  Danmark	  og	  aktiviteter	  hele	  
året	  rundt,	  SKI365.	  
	  	  
Arbejdet	  med	  styrkelsen	  af	  den	  sportslige	  indsats	  er	  ikke	  slut.	  Det	  er	  en	  opgave	  som	  der	  forsat	  
er	  meget	  stort	  fokus	  på	  fra	  bestyrelsen	  og	  sekretariatet.	  Men	  i	  det	  forløbne	  år	  er	  vi	  kommet	  på	  
rette	  spor	  med	  det	  fine	  samarbejde	  som	  foregår	  i	  kraftcentrene,	  som	  er	  centralt	  og	  vigtigt	  i	  
forhold	  til	  at	  nå	  den	  sportslige	  vision.	  
	  
Over	  det	  næste	  halve	  år	  bliver	  vi	  sammen	  med	  jer	  klubber	  og	  DIF	  mere	  konkrete	  på	  lige	  
præcis	  hvilke	  indsatser	  der	  skal	  til,	  for	  at	  vi	  lykkes	  med	  vores	  sportslige	  vision.	  Og	  det	  er	  et	  
teamwork	  som	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  fortsætte	  sammen	  med	  jer.	  Ved	  udgangen	  af	  året	  har	  vi	  
sammen	  med	  jer	  og	  DIF	  formuleret	  den	  plan	  som	  vi	  skal	  arbejde	  med	  de	  næste	  fire	  år	  –	  og	  så	  
er	  det	  bare	  at	  smøge	  ærmerne	  op	  og	  komme	  i	  gang	  med	  at	  gøre	  vores	  sport	  endnu	  sjovere	  og	  
endnu	  mere	  tilgængelig.	  
	  
Fortsat	  styrkelse	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  kommunikation	  
Har	  du	  set	  et	  opslag	  fra	  Danmarks	  Skiforbund	  på	  Facebook	  eller	  Instagram	  for	  nylig?	  Det	  er	  
der	  næsten	  7.000	  følgere	  der	  har	  –	  og	  endnu	  flere,	  hvis	  man	  tæller	  dem	  med	  som	  har	  set	  
opslag,	  der	  er	  blevet	  delt.	  	  
	  
Det	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  vi	  er	  ved	  at	  gøre	  vores	  sport	  mere	  synlig.	  	  
	  
Skiløb	  er	  en	  passion	  for	  mange	  og	  de	  sociale	  medier	  er	  netop	  gode	  til	  at	  dele	  passionen	  med	  
sine	  venner.	  Det	  arbejder	  vi	  målrettet	  på	  at	  udnytte,	  til	  gavn	  for	  det	  store	  arbejde	  I	  gør	  i	  
klubberne.	  Det	  er	  også	  lykkedes	  at	  få	  meget	  mere	  medieomtale	  end	  normalt.	  Selvfølgelig	  først	  
og	  fremmest	  pga.	  flotte	  resultater	  fra	  vores	  atleter,	  men	  også	  en	  øget	  interesse	  for	  vores	  sport.	  
Vi	  skal	  udnytte	  den	  positive	  trend	  til	  at	  sammen	  øge	  vores	  synlighed	  og	  sikre	  at	  alle	  skiløbere	  
forstår	  at	  der,	  hvor	  de	  bliver	  bedre	  til	  at	  stå	  på	  ski,	  er	  i	  en	  skiklub.	  
	  
Sikre	  åbenhed,	  involvering	  og	  transparens	  i	  bestyrelsens	  arbejde	  
Bestyrelsen	  har,	  i	  sit	  bestyrelsesarbejde	  haft	  fokus	  på	  åbenhed,	  involvering	  og	  transparens.	  Dette	  
er	  sket	  via	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  jer	  klubber.	  Det	  er	  sket	  på	  tværs	  af	  klubber,	  samt	  på	  tværs	  
af	  klubbernes	  organisation.	  Vi	  afviklede	  i	  januar	  det	  første	  formandsmøde.	  Målsætningen	  med	  
dette	  første	  formandsmøde	  var	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  alle	  formænd	  fra	  klubberne,	  for	  at	  sikre	  
den	  direkte	  dialog	  mellem	  Danmarks	  Skiforbunds	  formand	  og	  formændene	  for	  klubberne.	  Det	  er	  
vigtigt	  at	  vi	  har	  et	  forum,	  hvor	  vi	  kan	  dele	  meninger	  og	  erfaringer	  med	  hinanden.	  Det	  er	  der	  taget	  
hul	  på,	  men	  det	  er	  en	  indsats	  som	  forsat	  skal	  styrkes,	  i	  tæt	  dialog	  med	  jer	  klubber	  omkring	  jeres	  
ønsker	  og	  forventninger	  til	  det.	  
	  
Udarbejdelse	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  4-‐årige	  strategioplæg	  	  
Arbejdet	  med	  tilblivelsen	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  strategioplæg	  for	  de	  næste	  fire	  år	  har,	  
naturligvis	  fyldt	  meget.	  Dels	  i	  bestyrelsens	  arbejde,	  men	  også	  på	  sekretariatet.	  I	  arbejdet	  med	  
tilblivelsen	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  fireårige	  strategi	  har	  det	  været	  centralt	  for	  bestyrelsen	  
at	  klubberne	  løbende	  har	  været	  orienteret,	  og	  da	  det	  blev	  tilstrækkeligt	  konkret,	  også	  
involveret	  i	  arbejdet.	  Det	  er	  bestyrelsens	  ønske	  at	  klubberne	  involveres	  i	  alle	  væsentlige	  



processer	  i	  skiforbundet,	  for	  at	  sikre	  den	  fornødne	  kvalitet	  i	  arbejdet,	  men	  også	  for	  at	  sikre	  	  at	  
vi	  forstår	  jeres	  udfordringer	  og	  netop	  målretter	  indsatsen	  efter	  det.	  	  
	  	  	  
Det	  er	  et	  stykke	  arbejde	  vi	  hjælper	  hinanden	  med,	  ved	  hele	  tiden	  at	  afstemme,	  at	  vi	  arbejder	  i	  
den	  rigtige	  retning	  sammen.	  Vi	  er	  glade	  for	  at	  vi	  er	  kommet	  tættere	  på	  hinanden	  i	  det	  arbejde.	  
Vi	  føler	  at	  vi	  har	  fundet	  formen	  i	  et	  tættere	  samarbejde,	  hvor	  dialog	  om	  jeres	  udfordringer	  
sætter	  os	  i	  stand	  til	  at	  give	  jer	  de	  værktøjer,	  I	  har	  brug	  for	  i	  jeres	  klubber.	  Den	  arbejdsform	  vi	  
har	  afprøvet	  her	  kommer	  til	  at	  erstatte	  de	  udvalg	  vi	  havde	  tidligere.	  Det	  er	  en	  mere	  dynamisk	  
måde	  at	  arbejde	  på,	  som	  bedre	  tager	  højde	  for	  de	  fælles	  værdier	  vi	  prioriterer	  omkring	  
åbenhed	  og	  dialog.	  
	  
Styrkelse	  af	  Danmarks	  Skiforbunds	  professionelle	  organisation	  
For	  at	  vi	  løbende	  kan	  understøtte	  jeres	  arbejde	  hen	  imod	  de	  næste	  succes’er,	  har	  vi	  valgt	  at	  
styrke	  vores	  organisation	  på	  sekretariatet	  med	  en	  fuldtidsmedarbejder	  ved	  ansættelse	  af	  Kim	  
Bremer	  som	  klubkonsulent.	  Kims	  opgaver	  blandt	  mange	  er	  at	  understøtte	  klubbernes	  arbejde	  
ved	  flere	  indsatser	  som	  kan	  styrke	  klubbernes	  aktiviteter	  hele	  året	  rundt.	  Ligeledes	  skal	  Kim	  
arbejde	  med	  at	  styrke	  den	  eksterne	  finansiering	  via	  fondsansøgninger,	  og	  andre	  
projektspecifikke	  økonomiske	  ansøgninger.	  	  
Sekretariatet	  består	  herefter	  af	  Lene	  Svanbjerg,	  Klubsupport,	  Henrik	  Oksholm,	  Sportslig	  
udviklingskonsulent,	  Kim	  Bremer,	  Klubkonsulent,	  Kenneth	  Bøggild,	  Administrationschef.	  Dvs.	  
totalt	  2	  fuldtidsmedarbejdere	  og	  to	  på	  deltid	  –	  Lene	  Svanebjerg,	  hvis	  tid	  deles	  med	  Den	  
Danske	  Skiskole	  og	  Henriks	  Oksholm,	  hvis	  tid	  deles	  med	  Alpint	  Kraftcenter	  Danmark.	  	  
	  
Grunden	  til	  at	  vi	  ikke	  er	  flere	  selvom	  vores	  fælles	  ambitioner	  er	  store	  er,	  at	  vi	  er	  overbevist	  
om,	  at	  det	  er	  rigtigst	  at	  flytte	  så	  mange	  ressourcer	  som	  muligt	  ud	  tæt	  på	  aktiviteterne	  –	  dvs.	  
bl.a.	  i	  kraftcentrene.	  Det	  er	  her	  hos	  jer	  klubber	  at	  de	  bedste	  indsigter	  findes	  omkring	  hvad	  der	  
skal	  til,	  for	  at	  skabe	  succeserne.	  	  
	  
Øvrigt	  
Forberedelsen	  til	  OL	  er	  godt	  i	  gang.	  Vi	  har	  fået	  et	  godt	  samarbejde	  op	  at	  stå	  med	  curling	  og	  
skøjt.	  Ishockey	  har	  desværre	  ikke	  kvalificeret	  sig.	  
	  
Internationalt	  har	  skiforbundet	  aldrig	  været	  bredere	  repræsenteret.	  Vi	  sidder	  med	  i	  to	  
tværgående	  komiteer	  i	  vores	  verdensforbund	  FIS,	  og	  en	  enkelt	  disciplinspecifik.	  	  
Ligeledes	  er	  vi	  med,	  og	  i	  øvrigt	  initiativtager	  til	  afvikling	  af	  møder	  i	  den	  Nordiske	  gruppe	  hvor	  
vi	  sidder	  til	  bords	  med	  vores	  nordiske	  formænds-‐	  &	  og	  generalsekretær	  kollegaer.	  	  
Det	  Nordisk	  samarbejde	  er	  vigtigt,	  dels	  internt	  i	  den	  Nordiske	  gruppe,	  men	  også	  fordi	  vi	  
derved	  har	  direkte	  indflydelse	  på	  de	  beslutninger	  som	  træffes	  i	  FIS	  bestyrelse,	  ved	  at	  de	  tre	  
nordiske	  lande,	  Sverige,	  Norge	  og	  Finland	  alle	  er	  medlemmer	  af	  FIS	  bestyrelse.	  
	  
Alt	  er	  ikke	  gået	  som	  planlagt,	  en	  af	  de	  udfordringer	  som	  vi	  mødte	  var	  FIS	  
generalforsamlingsbeslutning	  om	  at	  ændre	  i	  den	  økonomiske	  fordelingsnøgle	  til	  de	  store	  
landes	  fordel.	  	  
	  
Det	  påvirker	  Danmarks	  Skiforbunds	  tilskud	  negativ	  med	  Kr.	  1.000.000	  årligt.	  Beslutningen	  
har,	  via	  grundigt	  arbejde	  primært	  fra	  os	  i	  Danmark,	  været	  udskudt	  i	  seks	  år,	  men	  som	  sagt	  er	  



beslutningen	  nu	  truffet	  og	  har	  haft	  direkte	  indflydelse	  på	  2016	  årsrapporten,	  samt	  naturligvis	  
også	  på	  de	  kommende	  års	  budgetter.	  	  
	  
Som	  altid	  er	  vi	  i	  positiv	  dialog	  med	  FIS,	  og	  har	  allerede	  udarbejdet	  et	  alternativt	  forslag,	  som	  
vil	  forstærke	  de	  indsatser	  som	  FIS	  ønsker,	  samt	  sikre	  en	  mere	  fair	  distribution	  af	  penge	  fra	  FIS	  
til	  de	  enkelte	  medlemslande.	  	  
	  
Generelt	  har	  Skiforbundet	  styrket	  det	  internationale	  arbejde,	  herunder	  seneste	  blandt	  andet	  
været	  vært	  for	  den	  årlige	  Nordisk	  Langrends	  FIS	  Kongres	  som	  blev	  afviklet	  i	  Idrættens	  Hus	  
primo	  maj	  måned.	  	  
	  
Denne	  styrkede	  indsats	  har	  åbnet	  helt	  nye	  muligheder	  for	  sportslige	  samarbejder,	  som	  gør	  os	  
bedre	  i	  stand	  til	  at	  støtte	  de	  bedste	  atleter.	  
At	  en	  lille	  skination	  som	  Danmark	  kan	  få	  mulighed	  for	  sportsligt	  samarbejde	  med	  så	  store	  
nationer	  som	  Sverige	  og	  Norge	  er	  netop	  et	  resultat	  af	  den	  styrkede	  indsats	  på	  det	  
internationale	  arbejde	  som	  vi	  skal	  være	  stolte	  af	  
	  
I	  bestyrelsen	  står	  vi	  med	  et	  stærkt	  hold,	  hvis	  hovedopgave	  i	  den	  kommende	  periode	  er	  at	  gøre	  
planen	  færdig	  for	  implementering	  af	  visionen	  sammen	  med	  jer	  klubber	  og	  DIF.	  Vi	  glæder	  os	  til	  
at	  styrke	  bestyrelsen	  med	  et	  nyt	  medlem,	  som	  kompletterer	  holdet	  i	  den	  næste	  periode.	  
	  
	  
Afslutningsvis	  vil	  bestyrelsen	  gerne	  takke	  alle	  klubber	  for	  et	  fantastisk	  aktivt	  år,	  samt	  alle	  de	  
mange	  frivillige	  som	  har	  sikret	  alle	  aktiviteterne,	  uden	  denne	  engagerede	  indsats,	  var	  vi	  ikke	  
nået	  dertil	  hvor	  vi	  er	  i	  dag.	  Og	  vi	  glæder	  os	  til	  flere	  sportslige	  succeser	  sammen	  med	  jer	  i	  den	  
kommende	  sæson!	  
	  
	  
På	  bestyrelsens	  vegne.	  
Anna	  H.	  Falkenberg	  
	  
Formand	  
Danmarks	  Skiforbund	  
	  
	  
	  
	  	  


