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Der har været gang i den siden sidst. Vi var ikke ligeså længe om at komme i sving, som den forgange 

vinter var det! 

 

Jeg håber at I har bemærket, at der er sket forandringer. Vi er langt med at implementere den vision, vi 

blev enige om til sidste repræsentantskabsmøde. 

 

Det arbejde har været præget af god og tæt dialog med jer klubber i de tre udvalg, vi har etableret: 

økonomiudvalget, talent- og eliteudvalget og uddannelsesudvalget.  

 

Der har været travlt og bølgerne er til tider gået højt. Men vi kan alle sammen klappe os selv på 

skulderen, fordi vi er nået langt. Og det skal I alle sammen have kæmpe tak for.  

 

Økonomiudvalget har fået etableret en mere åben struktur for, hvordan processerne fungerer på 

økonomisiden. Det er vigtigt at have en god struktur på dette eftersom det er vores økonomi der 

finansierer de sportslige aktiviteter som vi alle sammen er optaget af at igangsætte og støtte klubberne i, 

at gennemføre. Vi skal sikre, at midlerne vi råder over skaber aktiviteter i linje med visionen; vi skal 

sammen sikre, at de bruges der, hvor det giver mest mening. Samtidig skal vi af ydmyghed overfor vores 

indtægtskilder sikre, at der er fuld transparens og god afrapportering på, hvordan midler allokeret fra 

Danmarks Skiforbund anvendes. Udvalget har arbejdet effektivt og målrettet, og fået udarbejdet 

procedurer for Danmarks Skiforbunds økonomihåndtering, samt opfølgningsmodeller til at sikre den 

videre implementering af DSkiF sportslige vision, via de etablerede kraftcentre.  

 

For udvalgets fremtidige virke, vil bestyrelsen se på om der kan ske en yderligere involvering af klubberne, 

og optimering af organisationsformen, således at vi sikrer mest mulig idræt for pengene.  

 

Talent- og eliteudvalget blev etableret med sigte på at sikre øget klubinvolvering, større strategisk fokus 

og kvalitet i Danmarks Skiforbunds elitearbejde. Fokus for udvalget var at lægge nye strukturer for, 

hvordan vi udvikler vores talentmasse og støtter eliten i, at nå deres fulde potentiale. Her har det været 

vigtigt at sikre de to eksisterende kraftcentre de bedste betingelser for at kunne løse denne opgave, 

samtidig med at skabe de same gode rammer for talentudvikling inden for de øvrige discipliner i 

Danmarks Skiforbund, Freestyle, Snowboard og Telemark.  

 

Det arbejde er ikke helt i mål og samarbejdet i udvalget har bestyrelsens store opmærksomhed. Arbejdet 

med dette vil fortsætte i den kommende periode i en organisationsform som sikrer tilstrækkelig fremdrift, 

involvering, transparens og åbenhed. Ligeledes er det centralt for bestyrelsen at klubberne involveres 

bredt i arbejdet omkring den sportslige udvikling, samt at der sikres den fornødne brede faglige 

involvering. 

 

I uddannelsesudvalget har vi, i tæt samarbejde med Den Danske Skiskole (DDS), udarbejdet en ønskeliste 

over, hvilke uddannelser vi gerne vil kunne tilbyde fremadrettet. DDS er i fuld gang med at komme med et 

bud på praktikken her, så vi kan få et uddannelsesprogram i luften i den kommende sæson som både er 

tværdisciplinært, tilgængeligt og fleksibelt. Det tætte samarbejde med DDS vil fortsætte i 

implementeringen, så vi kan drage fordel af deres lange erfaring med at tilbyde uddannelser af høj 
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kvalitet. Arbejdet i uddannelsesudvalget er, i forhold til det udarbejdede kommissorium ved at være 

færdigt. Det har været en super proces med stor grad af involvering fra klubber, stor faglig viden og 

tværdisciplinært samarbejde. Stor tak til udvalget medlemmer for jeres indsats og positive energi. 

 

Samtidig har der været arbejdet hårdt på at hjælpe klubberne med at videreudvikle ”ski365” konceptet, 

således at man kan gå til ski hele året, og kan få glæde af en bred vifte af tilbud i klubberne hele året, med 

stor hjælp fra Vasa løbsfonden og Gert Olsen.  

 

Arbejdet, ikke mindst i udvalgene, har vist at det er vigtigt at vi skal arbejde tættere sammen. Vi skal 

implementere visionen sammen, ikke som os i forbundet og jer i klubberne, men sammen. Vi kan se i 

udvalgsarbejdet at det er i den tætte dialog at de bedste løsninger findes. 

 

Vi kan se at vi ikke er færdige med at øve os på formen og det tager tid at lære at være fælles om 

beslutninger. Det er en proces, vi skal fortsætte sammen, for at hele tiden nå frem de bedste resultater.  

 

Vi er netop drevet af at skabe de bedste resultater for vores ski- og snowboardløbere og vi skal huske, at 

ind imellem giver et stort engagement høje bølgegange. Her er det vigtigt at respektere hinanden og 

holde en god tone. Ligesom vi skal klappe os selv på skulderen over det vi har opnået sammen, skal vi 

også minde hinanden om at frivilligt arbejde skal give energi – ikke tage energi. Når vi træder ind i 

klublokalet, i Idrættens Hus, på Skype, på bakken eller hvor vi ellers mødes, skal vi huske den gode tone 

og stræbe efter at give hinanden den energi, som det at skabe gode resultater sammen, giver os.  

 

Der har været situationer i det forgange år, der ikke har givet deltagerne energi – det skal vi alle være 

bedre til at undgå.  

 

Hvis vi kigger indad i bestyrelsen i Danmarks Skiforbund, har der været sager og projekter som ikke har 

haft den fornødne forankring og transparens. Jeg har haft dialog med flere klubber, som har påpeget 

dette forhold. Det er selvfølgelig ikke OK, specielt fordi hele grundlaget vores vision er åbenhed, dialog og 

involvering. Bestyrelsen har taget ansvar for dette, og vil i den kommende periode styrke netop det 

vigtige aspekt af foreningslivet, til gavn for alle vores frivillige. 

 

Kort sagt skal vi alle være bedre til at forankre grundigere, når vi sætter noget nyt i gang.  

 

Hvis vi kigger udad, vil bestyrelsen til gengæld gerne bede alle om en god og positiv tone i alle 

sammenhænge. På den måde får vi alle sammen mere energi af det store arbejde, vi alle sammen udfører 

til skisportens bedste. 

 

Administrationen har ydet en kæmpe indsats i forhold til at gå alle opgaver igennem og sikre, at der også 

her arbejdes efter den nye vision på alle områder. Det er vigtigt at alle processer støtter op omkring 

visionen.  

 

Vi har sagt farvel til Morten Agersnap og velkommen til Henrik Oksholm, hvis opgave det er at 

implementere talentudviklingen på tværs af discipliner og kraftcentre, med udgangspunkt i det gode 

arbejde han er i gang med i det relativt nye alpine kraftcenter. Det at vi har valgt at dele en medarbejder 

med alpint kraftcenter i stedet for at ansætte flere fuldtidsmedarbejdere skal ses i lyset af at vi mener, 

den nye vision bedst implementeres tæt på aktiviteterne og tæt på jer klubber. 

 

Vi har også sagt goddag til Lene Svanebjerg, som vi deler med Den Danske Skiskole og som hjælper os 

med de administrative processer. 

 

Vi er meget glade for at DDS er flyttet tilbage til nabokontoret og glæder os over det tætte samarbejde, vi 

har med dem i det daglige. 

 

Vi glæder os også over at vi i det forgangne år har fået et meget tæt forhold til DIF. Jeg har haft 

fornøjelsen at deltage i arbejdsgruppen om den nye økonomiske støttestruktur i DIF. Den nye økonomiske 
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støttestruktur ”Mere idræt for pengene” blev vedtaget med stort flertal 30. april og er med DIF formand 

Niels Nygaards ord ”den største reform i DIF i nyere tid”. Den får stor betydning for den måde vi kommer 

til at arbejde på fremadrettet og vi er stolte af at have bidraget til dette vigtige arbejde, som har styrket 

relationerne til DIF. 

 

Vi har også stor fokus på at få så meget indflydelse som muligt i de internationale sammenhænge, hvor 

det giver mening. Vi har intensiveret samarbejdet med de øvrige nordiske skiforbund og på trods af at vi 

er her er ”lillesøster” så nyder vi stor anerkendelse og bidrager i stor udstrækning til at disse tre store 

lande i vores sport bedre kan samarbejde om de udfordringer, vi står overfor. Det skal også nævnes at vi 

er repræsenteret til den internationale FIS-kongres i starten af juni, også netop med det formål at få 

indflydelse, som vi alle sammen kan få gavn af. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke alle de fantastiske atleter, som har gjort os så stolte i løbet af sæsonen. Det har 

været en flot sportslig sæson med mange flotte resultater på tværs af discipliner. 

 

Specielt vil jeg fremhæve Ungdoms-OL i Lillehammer, hvor vores piger og drenge var resultatmæssigt 

oppe og blande sig med de store nationer i vores sport. Det er fantastisk og det skal vi glæde os rigtig 

meget over! Tak til alle jer atleter, som satser alt og gør os stolte! 

 

Vi har styrket kommunikationsindsatsen, så vi kan glæde os over og dele alle de gode resultater og 

oplevelser, både på hjemmesiden, men især på Facebook.  

 

Jeg vil også gerne takke alle de frivillige som gør det muligt for vores atleter at shine. Uanset om det er i 

mødelokalet eller på sne, er jeres indsats uvurderlig. Jeg har selv stået på bakken og har skrabet sne af 

støvlerne inden start på flere løbere end jeg kan tælle til, lavet 100 omeletter i timen og vafler i lange 

baner. Så jeg ved hvor meget det betyder at der er et hold, der får alt til at fungere udenom løberne. 

Kæmpe tak til jer for at I har knoklet igennem i endnu en sæson! 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anna Harboe Falkenberg 
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