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Deltagere: 

Marie-Louise Lemgart, Per Lützen, Ole V. Jacobsen, Kenneth Bøggild (referent) 

Afbud: 

Jørgen Lindhof 

 

KB indledte kort med information om konklusionerne fra bestyrelsesseminaret 2014, med fokus på 

følgende punkter: 

• Øget fokus på sporten 

• Der SKAL ske en øget rekruttering til konkurrenceidrætten 

• Bestyrelsen arbejder med en revidering af den aktuelle mission/vision for DSkiF 

• Fokus på styrkelsen af den frivillige organisation med fokus på: 

o Synliggørelse af de opgaver som ligger. 

o Øget fokus på deadline for udførelsen af opgaverne. 

 

Herefter blev det besluttet at fokusser mødet på: 

• Skitsering af den fremadrettede proces omkring arbejder med at sikre flere konkurrence 

løbere 

• Sikring af at der, på den korte bane skabes et træningstilbud for de tidlige FIS løbere, samt 

at der for de bedste løbere blev sikret at de får den fornødne støtte og support 

• Afklaring af hvordan der skabes et trænings setup for de løbere som ligger under FIS 

alderen (U16) 

 

Rekruttering af flere konkurrenceløbere: 

Det blev besluttet at KB udarbejder et procesforslag til arbejdet omkring rekruttering af flere 

konkurrence løber: 

Målsætning: 1.500 konkurrence løbere over en fire-fem årig periode 

Ansvarlig: KB 

Termin: Uge 7 

 

Det blev besluttet at der etableres et træningstilbud til FIS løberne med 3 – 4 træningscamps. 

Ligeledes etableres deres et incitamentsstrategi for de forældre som i forvejen har egne 

børn/unge rundt og køre konkurrencer, så de motiveres til, i en overgangsperiode at støtte andre 

unge som ønsker deltagelse i FIS løb. For de tre identificerede atleter på ca. 40 FIS punkt niveau, 

etableres et landsholdstilbud, med fokus på: 

• Opfølgning 

• Fællestræning op til væsentlige større konkurrencer 

• Officielt tøj, etc. 

Ansvarlig: ML 

Termin: Uge 10 

 

Det blev besluttet at der straks indledes dialog med de aktive alpine skiklubber, om etableringen 

af et kraftcentertilbud. I tilbuddet skal sikres at der fortsat er træningstilbud til løberne, under FIS 

alderen (U12-U16). Beslutningsforslag skal være udarbejdet til fremlæggelse under DM 2014. 

Ansvarlig: KB  Termin: Straks 


