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Formandens skriftlige beretning for det forgangne år 
 

Følgende skriftlige beretning er Danmarks Skiforbunds bestyrelsesberetning. Den 
aflægges af formanden men kommer fra hele bestyrelsen. Den mundtlige beretning på 
repræsentantskabsmødet vil gennemgå dele af beretningen, dog kan der naturligvis stilles 
spørgsmål til den samlede beretning. Beretningen dækker perioden fra 
repræsentantskabsmødet 2014 til repræsentantskabsmødet 2015. 
Bestyrelsen har i perioden afholdt seks bestyrelsesmøder og to arbejdsgruppemøder samt 
og et antal virtuelle møder og arbejdsgruppemøder. 
 
Endnu et foreningsår er ved at rinde ud. Året 2014/15 har for Danmarks Skiforbund været 
et år med mange spændende opgaver, udfordringer og sportsligt et år med resultater som 
vi ikke har set tidligere. Det har også været et år, hvor Skiforbundets Formand Henrik 
Neelmeyer, midt i skisæsonen valgte at træde tilbage som formand på grund af andre 
prioriteter og tvingende omstændigheder. Vi vil i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at 
takke Henrik Neelmeyer for hans store indsats for Skiforbundet gennem årene. 
 
Bestyrelsen benyttede denne nye situation til at se på Danmarks Skiforbunds samlede 
virke, vision, samarbejdsgrundlag og organisation. En enestående mulighed, som 
bestyrelsen har arbejdet meget indgående og fokuseret med. Resultatet af dette arbejde 
er blevet præsenteret for klubberne på infomøder i vest og øst i uge 17.  
Naturligvis vil dette også blive berørt i nærværende skriftlige beretning, samt den 
tilhørende mundlige beretning på repræsentantskabsmødet. 
 
I det følgende vil bestyrelsen kort redegøre for de emner, som der er blevet arbejdet med, 
samt hvordan bestyrelsen har valgt at disponere henover foreningsåret. 
 
Bestyrelsesåret 2014/15 startede på sidste repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen 
efter en grundig og ærlig debat gik i arbejdstøjet, dels med fokus på klubbernes behov, 
men også med fokus på de emner som var kommet op på repræsentantskabsmødet. 
Særligt omkring samarbejdet omkring udvikling af uddannelsestilbud, der var et af de 
emner, som forståeligt fyldte rigtig meget på sidste repræsentantskabsmøde, var 
bestyrelsens udtalte ønske at styrke uddannelsestilbuddet til klubberne på tværs af 
disciplinerne.  
 
Bestyrelsen har siden repræsentantskabsmødet haft en meget konstruktiv proces med 
Den Danske Skiskole. Det var derfor også til bestyrelsens store glæde, at Den Danske 
Skiskole i januar måned valgte at flytte tilbage til Idrættens Hus som nabo til Skiforbundet. 
 
Samarbejdet omkring udvikling af et samlet uddannelsestilbud er kommet langt. Begge 
bestyrelser arbejder fokuseret på at få etableret den bedste platform og de første formelle 
udkast til et samarbejdsdokument er udarbejdet.  
Der er også enighed om i fællesskab at styrke tilbuddet til klubberne, således at klubberne 
får det bedst mulige uddannelsestilbud, som kan understøtte deres arbejde med 
dygtiggørelse af deres medlemmer og evt. styrke deres sportslige satsning. 
 
Økonomi 
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Det ændrede fokus medførte en ændret prioritering. Bestyrelsen fremlagde på 
repræsentantskabsmødet 2014 en ambitiøs målsætning omkring to OL medaljer i 2022. 
Denne meget ambitiøse målsætninger er blevet revurderet og der vægtes nu i højere grad 
et betydeligt øget sportsligt fokus og dygtiggørelse på ski. 
 
Der er dog også projekter, som bestyrelsen har valgt ikke at realisere. Dette på baggrund 
af bestyrelsens egen behandling, men naturligvis også på baggrund af de input, der er 
tilgået bestyrelsesmedlemmerne. Dette afspejles også i den udarbejdede årsrapport for 
Danmarks Skiforbund, som resultatmæssigt på bundlinjen udviser et betydeligt overskud i 
forhold til budget.  
 
Det markante overskud i 2014 kommer på baggrund af en bevidst beslutning om ikke at 
igangsætte alle planlagte projekter, da det var bestyrelsens vurdering at disse projekter 
ikke understøttede det generelle arbejde omkring det sportslige fokus. Ligeledes har 
Danmarks Skiforbund været begunstiget af ekstraordinære indtægter på visse poster, og 
via en meget stram styring af økonomien i sekretariatet er der sikret en stribe besparelser. 
Det ekstraordinære overskud skyldes primært følgende poster: 

• Ekstraordinære indtægter (DIF & §44): 
o Kr. 100.000 

• Besparelser, administration: 
o Kr. 100.000 

• Ikke igangsatte projekter (administration og web): 
o Kr. 287.000 

• Puljemidler: 
o Kr. 50.000 

 
Som det fremgår af årsrapporten har bestyrelsen valgt at lade det samlede overskud 
overgå til Skiforbundets egenkapital.  
 
Det er ikke bestyrelsens ønske, at midler skal opspares i Skiforbundets egenkapital, eller 
at projektmidler ikke skal anvendes. Men da bestyrelsen i sit arbejde besluttede at ændre 
fokus, var det også naturligt at tilbageholde midler til projekter, som ikke understøttede den 
overordnede sportslige målsætning. 
 
Sportslige resultater 
Året har i mange sammenhænge været overvældende. Specielt på det sportslige område 
har vi i sæsonen set resultater, som vi ikke har for vane at se i dansk skisport. Men vi har 
også orkestreret igangsættelse af det for bestyrelsen længe ønskede alpine kraftcenter. 
Sæsonen har også budt på meget stor deltagelse i de afviklede FIS verdens 
mesterskaber.  
 
Årets første VM-udfordring for de danske løbere var Freestyle VM, hvor Jannick Fleldsøe 
(Pukler) og Rasmus D. Jørgensen (Slopestyle) repræsenterede Danmark.  
Igen viste begge atleter at Danmark er med, når det drejer sig om Freestyle, ved at 
Rasmus D. Jørgensen kørte en 23. plads hjem. Et resultat som lover rigtig godt for den 
kommende OL-udtagelse.  
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Næste VM-udfordring var alpint VM, som i år blev afviklet i Vail – Beaver Creek, USA. 
Nuuno C. Berthelsen, Yina Moe Lange, Charlotte Lemgart, Christoffer Faarup, Casper 
Dyrbye og Jeppe Jonstrup repræsenterede Danmark. Også til alpint VM var der fine 
resultater, ikke mindst i fartdisciplinerne hvor Christoffer Faarup kørte sig til en 31. plads i 
kombineret. Casper Dyrbye lavede også et flot resultat, da han sluttede som nr. 36 i 
slalom. Resultater som tegner godt for den alpine fremtid. Som et sidste fornemt resultat 
kørte Marcus Vorre en sølvmedalje ind i Super G ved Junior VM på Hafjell for årgangen op 
til 18 år. Alle resultater der lover godt for den videre talentudvikling på alpint området. 
 
Langrends VM 2015, blev afviklet i Falun, Sverige. Også her var der stor dansk deltagelse 
ved Jens Hulgaard, Lasse Hulgaard, Karl Peter Kristiansen, Martin Møller og Ture L. 
Nielsen. Et stærkt hold, hvor erfaring kombineret med nye løbere sikrede en dynamisk 
gruppe, som leverede tilfredsstillende resultater. Her kan f. eks nævnes Lasse Hulgaards 
4. plads i 10 F kvalifikationen. 
 
Også blandt juniorerne har der været stor aktivitet, og her skal årets nok største sportslige 
præstation findes. Sæsonen leverede en vaskeægte sensation, da Anders Schiellerup til 
JVM i Skiskydning (IBU) kørte og skød sig til en fantastisk flot sølvmedalje!  
Et helt unikt resultat som har givet genlyd både internationalt og nationalt. Anders kørte et 
godt løb i sporet og ved en helt enestående skydning, hvor han ramte 20 ud af 20 mål, 
slog han prominente løbere fra store nationer som Tyskland, Rusland, Norge og Frankrig. 
Danmark har aldrig tidligere vundet en sølvmedalje til et officielt skiverdensmesterskab! 
 
Sport året rundt. 
Selv om det vi alle glæder os mest over ved vores sport foregår på sne, er det vigtigt at 
man også kan være aktiv i perioden mellem sneturene. Langt de fleste af vores klubber 
har masser af aktiviteter for at holde sig i form og styrke muskler og balance med henblik 
på at blive dygtigere på ski. Der er klubber der ikke har så mange aktiviteter, men det vil vi 
gerne hjælpe dem med at få i gang. 
I det forgangene år har vi allerede set flere klubber bevæge sig i en mere sportslig retning. 
Blandt andet har flere fået rulleski på programmet. Rulleski har, som den eneste disciplin 
man kan dyrke helhjertet herhjemme, stor prioritet. Derfor har bestyrelsen været i dialog 
med Varde kommune om et stort rulleskiprojekt og andre kommuner har luftet lignende 
tanker. Det bekræfter os også i at den øgede interesse, der er spået for rulleskisporten, så 
småt er ved at slå igennem. 
 
Vi har også været aktive i forhold til projektet omkring forbrændingen på Amager. Det ser 
nu ud til at være en realitet og det er en unik mulighed for at øge kendskabet til vores sport 
og også for at træne mere seriøst - især for freestyleløbere på både ski og snowboard. 
Aktiviteterne uden for sæsonen, er også en af grundene til, at vi udvider og har haft meget 
fokus på uddannelsestilbuddet. Det er vigtigt at vi kan have trænere i vores klubber, som 
kan varetage de forskellige aktiviteter. Også dem som ikke foregår på sne. 
 
Organisatoriske og personalemæssige ændringer 
Udover formand Henrik Neelmeyers afgang som formand er den professionelle 
organisation også blevet ændret ved at forbundets udviklingschef, Martin Hugger Larsen, 
kort efter nytår valgte at opsige sin stilling for at tage imod et nyt job udenfor sportens 
verden.  



4 

 

Bestyrelsen har besluttet ikke at genbesætte stillingen. Dette skyldes en kombination af 
det ændrede fokus, det faktum at medlemshvervningsprojektet er afsluttet samt, at det 
havde vist sig svært at tiltrække de kommercielle samarbejdsaftaler, som var planlagt.   
 
Efter ændringen i den professionelle organisation, er det dog lykkedes at tiltrække et antal 
nye samarbejdspartnere og forlænge andre. Specielt er det nye samarbejde med 
Rossignol en aktivitet, som bestyrelsen ser frem imod skal udvikle sig, ligesom 
videreførelsen af samarbejdet med Craft også er positivt.  
 
I arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere er der alene blevet fokuseret på 
potentielle samarbejdspartnere, som kan og skal understøtte forbundets sportslige 
ambitioner, samt støtte klubberne i deres arbejde.  
 
Der er ikke blevet arbejdet videre med at tiltrække samarbejdspartnere, som målrettes de 
individuelle medlemmer af skiklubber i Danmark, da det er bestyrelsen opfattelse at 
forbundet skal støtte klubberne, og de individuelle medlemmer skal hente de gode tilbud i 
klubberne. 
 
I arbejdet med tilpasningen af den professionelle organisation, var det også planlagt og 
budgetteret med ansættelse af en elitechef. En elitechef som skulle være med til at sikre 
medaljer til OL 2022. Men med det ændrede fokus besluttede bestyrelsen at stoppe dette 
ansættelsesforløb. 
 
Også den frivillige organisation har der været fokus på i form af en kritisk gennemgang af 
den eksisterede disciplinteamstruktur, dens demokratiske opbygning, målopfyldelse og 
generelle aktivitetsniveau. I erkendelse af at denne ikke har fungeret tilfredsstillende, har 
bestyrelsen over perioden arbejdet med alternative organisationsformer med fokus på 
markant øget inddragelse, kommunikation, åbenhed og klarhed omkring de demokratiske 
processer. 
  
Det har betydet, at bestyrelsen er kommet frem til en ny organisationsform, hvor der 
fokuseres på færre, men mere konkrette indsatsområder. Dette skal sikre den fornødne 
forankring og udvikling, men også give mulighed for et øget aktivitetsniveau og større 
kvalitet i det arbejde som udføres i og omkring Danmarks Skiforbund. Nye udvalg 
forventes etableret umiddelbart efter repræsentantskabsmødet 2015. 
 
Også vedrørende sportslige aktiviteter tættere på klubberne er organisationen blevet 
tilpasset ved at det eksisterende langrendskraftcenter er blevet suppleret af endnu et 
kraftcenter inden for alpint.  
 
Efter en del opfordringer fra bestyrelsen på repræsentantskabsmøder og direkte til 
klubber, er det utroligt glædeligt, at der nu er etableret et alpint kraftcenter. Et kraftcenter 
som via et tværgående klubsamarbejde skal støtte op om klubbernes alpine arbejde. 
Kraftcenteret er etableret med egne vedtægter og egen bestyrelse, hvor et medlem fra 
Danmarks Skiforbunds bestyrelse har sæde. Arbejdet med aktiviteterne i kraftcenteret er 
påbegyndt, men vil naturligvis først slå igennem fra og med den kommende skisæson. 
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Ny kommunikationsstrategi 
Bestyrelsen har arbejdet med styrkelse af den generelle kommunikation, dette på alle 
Danmarks Skiforbunds platforme; dvs. skiforbund.dk, Facebook, nyhedsbreve, klubmail og 
SKIavisen.  
 
Det betyder blandt andet at en ny hjemmeside har været under udvikling, hvor fokus er, at 
klubberne skal styrkes i deres arbejde, samt at al den information som er på skiforbund.dk 
skal være lettere tilgængelig. 
 
Efter afviklingen af Freestyle VM og Alpint VM erfarede bestyrelsen, at holdledere og 
trænere – og naturligvis atleter – var så optaget af andre gøremål i forbindelse med 
konkurrencerne, så tiden til at sende nyheder hjem ikke var til stede. Derfor besluttede 
bestyrelsen at teste en ny metode, hvor et VM fik tilknyttet en freelanceskribent, som 
skulle sikre, at små og store historier fandt vej til Danmarks Skiforbunds medier, og 
optimalt også øvrige medier.  
 
Forsøget blev igangsat til langrends VM i Falun, hvor den danske trup blev suppleret med 
en didikeret kommunikationsperson. Resultatet af dette samarbejde var overvældende 
positivt. To gange dagligt var der nyheder på facebook med aktuelle videoreportager. 
Ligeledes var der pressemeddelelser som blev formidlet til de danske medier.  
 
Også for atleterne var det en positiv oplevelse, da de fik mulighed for at fortælle om 
oplevelsen ved at deltage i VM.  
 
Udover de elektroniske medier, har der været udgivet fire udgaver af SKIavisen, 
Skiforbundet og klubberne avis. Indholdet i aviserne har været meget klubfokuseret og 
antallet af egne artikler har været højt. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at ikke alle 
aviser kommer ud til medlemmerne sådan, som det er tiltænkt. 
 
Årets SKIevent 2014 blev for fjerde år i træk afviklet i Aarhus. Via en kæmpe klubindsats 
fra Aarhus Skiklub, Hobro Skiklub og Playground Snow Skiklub blev det igen en kæmpe 
succes.  
Succesen blev ikke mindre af, at Skiforbundets protektor, HKH Prinsesse Marie deltog 
aktivt i eventen, dels ved at besøge de mange stande, og dels ved at overrække de to 
ærespriser; årets Skiløber til Christoffer Hove og Årets Sportspris til Christoffer Faarup og 
Martin Møller.  
 
Medlemsadministrationssystem  
Skiforbundet har tilbudt alle medlemsklubber adgang til at benytte et 
medlemsadministrationssystem, skimedlem.dk. Systemet blev udviklet på et tidspunkt, 
hvor der ikke var andre udbydere på markedet. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at der i 
dag tilbydes systemer, som er mere intuitive, bedre fungerende og økonomisk mere 
fordelagtige end at drive et administrationssystem i eget regi.  
 
Derfor vil det eksisterende system ikke blive yderligere udviklet. Skiforbundets 
udviklingskonsulent Morten Agersnap er i samarbejde med et antal udvalgte klubber ved 
at afsøge mulighederne for et alternativt system. Skimedlem.dk vil ikke blive lukket, men 
der vil blot ikke blive udviklet yderligere på systemet. 
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Forhold til øvrige samarbejdspartnere 
For et forbund som Danmarks Skiforbund, er samarbejdspartnere vigtige. Danmarks 
Skiforbunds væsentligste samarbejdspartnere nationalt er Danmarks Idrætsforbund og 
internationalt FIS. 
 
Forholdet til Danmarks Idrætsforbund har været meget præget af det i 2013 afsluttede 
medlemshvervningsprojekt, som numerisk ikke helt nåede de fastsatte målsætninger. 
Ligeledes er der undervejs i projektet, og via arbejdet med de nye klubber kommet ting til 
overfladen, som har belastet samarbejdet med DIF.  
 
Det har bestyrelsen arbejdet på at udrede, og der er genetableret en professionel 
omgangstone, hvor uenigheder er ryddet afvejen og alle parter ser fremad. Det er også fra 
DIF blevet positivt bemærket, at Danmarks Skiforbund satser på en styrkelse af det 
sportslige fokus. 
 
Internationalt har forbundet deltaget i FIS kongressen i foråret 2014, samt i IBU 
kongressen. Specielt Danmarks Skiforbunds samarbejde med FIS er på et niveau, som vil 
sikre forbundets forsatte udvikling, men også støtte i de spørgsmål, der har betydning for 
Danmarks Skiforbund.  
 
Forbundet er værter for et fælles nordisk samarbejde, ligesom Danmarks Skiforbund er 
blevet opfordret til at samle de små nationer, således at der kan ske et øget samarbejde i 
denne gruppe.  
 
Samlet set betyder dette, at Danmarks Skiforbund har forholdsvis stor indflydelse og – på 
trods af vores størrelse og geografiske udfordringer – betragtes Skiforbundet som en 
ligeværdig samarbejdspartner, en partner der gør en positiv forskel internationalt. 
 
Afslut og en ny begyndelse 
Danmarks Skiforbund har været igennem en hektisk periode. En periode hvor der er blevet 
arbejdet med mange forhold. Nogle af de væsentlige udfordringer, som forbundet har haft 
er, om ikke lagt bag os, så dog under konstruktiv behandling. Mange nye spændende tiltag 
er i gang eller på vej – og de sportslige resultater har været flotte! 

 
Afslutningsvis vil jeg takke alle frivillige for deres kæmpe indsats for vores fællesskab, 
Danmarks Skiforbund. Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for et fantastisk 
samarbejde og en meget stor indsats i de forgangne måneder.  
 
Og til sidst ikke mindst de mange som via mail, telefon og på anden vis har påpeget 
forhold, som trænger til et eftersyn. Jeg vil opfordre til, at vi accepter hinandens 
forskelligheder, anerkender at vi kan have forskellige synspunkter og meninger, samt ikke 
mindst, at vi taler ordentligt til hinanden. Jeg og den øvrige bestyrelse håber på mange 
gode dialoger fremover. 
 
Pbv. 
Anna Harboe 
Konstitueret Formand 


