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Egeskov, 22. maj 2014 
 

Til: Klubberne & Den Danske Skiskole 
 
 
Notat: Danmarks Skiforbund styrker træneruddannelser i alle discipliner for ski og snowboard  
 
I forlængelse af min beretning af 8. maj om bl.a. uddannelsesområdet, herunder Den Danske Skiskoles 
fremtidige tilknytningsforhold til Danmarks Skiforbund, vil jeg hermed uddybe baggrunden for bestyrelsens 
beslutninger på området. 
 
Vore udfordringer  
Danmarks Skiforbund har i de senere år stået overfor en række udfordringer på uddannelsesområdet: 
 
For det første har vi mødt en øget opmærksomhed fra sportens verden, omkring forbundets kommercielle 
profil, herunder i relation til vores håndtering af uddannelse af instruktører, som i dag varetages af Den 
Danske Skiskole. 
 
For det andet har vi kunnet konstatere, at der de senere år, ikke er sket de væsentlige udvidelser i de 
udbudte instruktøruddannelser på andre glideredskaber, som vi har kunnet ønske.  Hertil kommer et 
efterslæb vedr. oprettelsen af træneruddannelser. 
 
For det tredje – og særlig aktuelt for i år – har klubbernes arbejde på destinationerne, bl.a. i Italien og 
Frankrig, vist sig at være vanskeligt. Det skyldes især, at den alpine instruktørløsning - som har været 
udbudt - ikke godkendes alle steder, fordi den lokalt kan blive opfattet som kommerciel.  
 
Vores ambition 
Der skal ikke herske tvivl om, at Danmarks Skiforbund ønsker at styrke og udvikle skisporten, såvel på 
eliteplan som på klubplan. Derfor ser vi det som vores opgave at bidrage til at skabe endnu bedre rammer 
for skisporten i Danmark. Det kræver bedre og bredere uddannelser. 
  
Som sportens talerør ønsker vi at sætte en øget sportslig profil på uddannelsesområdet. 
Vi vil sikre, at der er trænere til alle glideredskaber. Og at uddannelsen anerkendes i udlandet. 
Der må aldrig stilles spørgsmålstegn ved vores faglighed. 
 
Det er baggrunden for, at vi i bestyrelsen har besluttet at styrke uddannelsesområdet til gavn og glæde for 
klubberne. 
 
 
Vores initiativer 
Danmarks Skiforbund vil, over de næste to år oprette en Ski- & Snowboard Idrætstræneruddannelse 
dækkende alpin, langrend, freestyle, snowboard & telemark.  
 
Det skal være en uddannelse, som anerkendes i udlandet, således at de uddannede trænere reelt kan 
udføre deres hverv i klubregi. 
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Uddannelsen vil fokusere på følgende indhold: 

• Koblingen mellem indledende ski- og snowboardinstruktion og konkurrencedeltagelse. 

• Kvalificering af deltagere til at afvikle barmarkstræning, og skigymnastik. 

• Basis instruktion i ernæring, og fysiologi. 
 
 
Relation til Den Danske Skiskole 
Bestyrelsens beslutning betyder, at forbundets uddannelsesaktiviteter fremover vil blive varetaget af 
forbundet selv. For klubberne er der ingen ændringer i deres direkte relation til Den Danske Skiskole. 
 
Den Danske Skiskole har, indtil 2008 været en helt selvstændig enhed, som ikke var en del af Danmarks 
Skiforbund love eller regnskaber. Eneste tilhørsforhold var at Den Danske Skiskole, med egen professionel 
organisation og tilknyttet egen bestyrelse, havde fysisk adresse og tilhørsforhold i Danmarks Skiforbunds 
lokaler. 
 
I perioden fra 2008 indtil dato, har sammenlægningen haft karakter af en teknisk forordning, ved at Den 
Danske Skiskole har været skrevet ind i Danmarks Skiforbunds love, og Den Danske Skiskoles regnskaber 
har været inkluderet i Danmarks Skiforbunds årsrapport.  
 
I nævnte periode er der ikke sket en udvidelse af samarbejdet., ligesom de planlagte udvidelser af 
uddannelsesporteføljen ikke er gennemført. 
 
I december 2013 valgte Den Danske Skiskole at flytte fra kontorfællesskabet for at styrke sin egen 
organisation, samt skabe øget fokus på egne aktiviteter. 
 
Den Danske Skiskole er organisatorisk nu, på fuldstændig samme platform som organisationen var i 2008.  
Skiskolen vender med andre ord tilbage til sin oprindelige organisation. 
 
Danmarks Skiforbund vil, naturligvis fortsætte dialogen med Den Danske Skiskole i relation til deres 
kompetencer. Skiskolen får således mulighed for at fokusere på egne kerneområder, og via sin 
repræsentation i det professionelle instruktør verdensforbund (ISIA) og via DAPSI sikre, at danske alpine 
skiinstruktører forsat er blandt verdens bedste.  
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde til glæde for skisporten i Danmark.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Neelmeyer 
Danmarks Skiforbund 
Formand 
 
 
 
 
       


