
Formandens beretning 
1. Indledning 
 
I år har været en rigtig god sæson ude på destinationerne, mens det har knebet lidt mere 
med sneen herhjemme. Især Østrig nærmest druknede i sne i januar og februar, men også 
de nordiske destinationer fik rigelig sne til en lang sæson, som kun lige er slut. 
 
Der har været pæn aktivitet i konkurrencemiljøet, men med et smalt antal deltagende 
klubber. Bestyrelsen sætter fokus på at gøre konkurrencedeltagelsen bredere, både med 
flere deltagende klubber, men også med flere aktive løbere.  
 
Men det er let for os, som er medlemmer og aktive i en skiklub, at sidde her – i vores lille 
oplyste selskab – og blive enige om, at det går godt i vores sport. Men der er stadig al for 
stor forskel på alle de cirka 500.000 danskere, der står på ski, og de cirka 12.000, som er 
medlemmer i skiklubberne. Dette dilemma har alle gode kræfter i skiklubberne og 
Danmarks Skiforbund løbende arbejdet på at gøre noget ved, men nu sætter bestyrelsen 
særlig fokus på problemet. 
 
Derfor har der i år været arbejdet hårdt med vores nye medlemshvervningsprojekt, som 
afvikles med støtte fra DIF. Det har stillet os i den gunstige situation, at Forbundet nu har 
hele to udviklingskonsulenter, der støtter klubberne omkring breddeidrætten, både en i 
vest og en i øst. 
Selv om vi kom sent i gang, er tiltagene begyndt at generere nye medlemmer, og det har 
vist sig ret succesfuldt i forhold til at skabe nye klubber. Det er dog bekymrende, at der i 
flere eksisterende klubber er faldende medlemstal, idet det i høj grad påvirker vores 
mulighed for støtte via tipsmidlerne med videre. I den forbindelse tilbyder Danmarks 
Skiforbund skiklubberne støtte og rådgivning i form af medlemskonceptet. 
Vi kan blandt andet hjælpe med at lette medlemsregistreringen, men også støtte til 
medlemstilgangsaktiviteter. Korrekt indberetning er yderst vigtig af hensyn til at få størst 
mulig del i de støttemidler, som på sigt ser ud til at blive mindre. Samtidig er det for 
fællesskabets styrke vigtigt, at alle klubber indberetter det korrekte antal medlemmer i tide. 
 
I projektet har vi fået en tilgang på 25! nystiftede klubber med knap 1.000 nye medlemmer. 
Medlemshvervningsprojektet fokuserer på følgende nye primære målgrupper: 
 

• Virksomhedsskiklubber 
• Uddannelsesinstitutioner 
• Flerstrengeidrætsforeninger 

 
Disse aktiviteter åbner også op for, at en eksisterende skiklub kan være ”moderklub” for en 
nystiftet skiklub, så vi opfordrer meget til, at eksisterende skiklubber også tager positivt 
mod medlemshvervningsprojektet og glæder sig til at få endnu flere medlemmer. Der 
ligger nemlig også muligheder for eksisterende klubber til at lave 
medlemshvervningsaktiviteter, og vi støtter naturligvis også op om eksisterende klubber. 
 
Udviklingen og økonomien i projektet følges nøje af en styregruppe sammensat af DIF og 
Danmarks Skiforbund, ligesom der afholdes månedlige statusmøder internt i følgegruppen. 



Væksten skulle på sigt gerne generere midler, så vi får endnu mere kraft til at udvikle 
sporten. 
 
Vi har generelt haft en udfordring i rekruttering af frivillige, her specielt i relation til 
disciplinteams. Blandt andet fordi, disciplinteams ikke har været i stand til at være 
selvsupplerende. Det hænger sammen med, at de aktive i disciplinteams sidder i 
dobbeltfunktioner, og at de både har en tung opgave i deres klub og i disciplinteam, som 
desværre ikke hænger ret godt sammen. Det bliver et målrettet indsatsområde 
fremadrettet igen i år at sørge for at sammensætte holdet med størst mulig respekt for den 
enkeltes frivillige indsats, som vi værdsætter højt. 
 
Det politiske program, som blev besluttet til DIFs årsmøde, fokuserer på flere nye 
medlemsformer blandt andet direkte individuelle medlemskaber af et specialforbund, 
ligesom højskoler og efterskoler kan optages som skolemedlemmer direkte i 
specialforbundene. 
Vi afventer yderligere informationer fra DIF, men det tegner til, at vi får nogle nye 
muligheder for at få medlemmer ind i skimiljøet. 
 
Et andet fokusområde for DIF, som også er vigtigt for os, er arbejdet med at fastholde 
teenagere i deres sport. Vi mister alt for mange løbere i teenagealderen, og det giver os 
udfordringer med at skabe talentmasse. Det gør vi noget ved. Derudover arbejder DIF 
med at skabe mangfoldighed og udvikling i sporten, som vi naturligvis støtter op omkring. 
 
Årets mål og nøgleaktiviteter er delt op i dem, forbundet har gennemført, de der er i gang, 
og de der ikke er gennemført. 
Formanden fremhæver her nogle af mål og nøgleaktiviteterne, resten kan ses sammen 
med referatet på forbundets hjemmeside. 
 
Sporten: 
 
Implementerer forbundets elitepolitik, og den tilknyttede organisations opgaver og 
kompetencer bliver beskrevet.  
Er i gang (Der henvises og arbejdes efter den, men kompetencer er ikke beskrevet) det er 
prioriteret i nyt projekt 
 
Uddanner instruktører i alle discipliner.  
Gennemført 
 
Uddanner trænere og teknisk delegerede i udvalgte discipliner.   
Er i gang (Træneruddannelsen er i gang/TD-uddannelsen ikke igangsat på grund af ingen 
deltagere) 
 
 
Klubber: 
 
Videreudvikler forbundets breddepolitik.   
Gennemført 
 



Deltager i landsdækkende kampagne rettet mod skader inden for ski og snowboard, 
gennemfører en audit af fokusområder og indhold ud fra eventuelle ændringer i statistiske 
facts og ræsonnementer.  
Gennemført 
 
Overdrager projekt SkiLeg til tre skiklubber med henblik på lokal gennemførelse. 
Gennemført (otte skiklubber) 
  
Støtter klubberne og DT’s i at gennemføre tre lokale og regionale skievents.   
Er igang (Et klubevent gennemført i Indoorski for fire skiklubber) 
 
Implementerer rulleski- og langrendsprojekterne i fem skiklubber.   
Gennemført (KS, Odense, Holstebro, Aalborg og Holte) 
 
 
 
KOMMUNIKATION 
Udvikler, beskriver og implementerer Skiforbundets kommunikationsstrategi, og som 
minimum sikre fastholdelsen af kommunikationen til klubberne på nuværende niveau. 
Gennemført 
 
Fortsætter udsendelsen af elektroniske nyheder samt udbygge funktionaliteter og indhold 
af hjemmesiden skiportal.dk samt undersøgelse af muligt samarbejde med skisport.dk. 
Gennemført 
  
Udgiver i samarbejde med LUKSUS et medlemsblad, som klubberne er tilfredse med. 
Gennemført 
 
 
Generelt 
 
Protektoratet med Hendes Kongelige højhed, Prinsesse Marie, har ikke været gennemført 
på grund af Prinsessens barsel. Der er dog planer for at få HKH på sne i 2012/2013-
sæsonen. 
 
Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at arbejde mere med projektorienterede opgaver, og 
et af de første synlige projekter er projektet om afprøvning af ny destination til afvikling af 
mesterskaber i alpint. 
 
Bestyrelsen arbejder ligeledes med at forbedre kommunikationen til/med klubberne og 
medlemmerne, idet vi oplever, at megen kommunikation fra Forbundet ikke når helt ud til 
de relevante medlemmer, og informationen ikke i høj nok grad selv søges på Forbundets 
hjemmeside. 
 
Vi glæder os til det fortsatte arbejde med at udvikle skisporten. 
 
 
Henrik Neelmeyer, maj 2012. 


