
Referat af bestyrelsesmøde 29.08.2009, klokken 09.30-16.00 
 
Sted:  DIF mødelokale, Allan Simonsen mødelokale 
 
Indkaldte/deltagere: Henrik V. Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen (NJB), 

Anja Bolbjerg (AB), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Stephan Ghisler (SG), 
Henrik Neelmeyer (HNE), Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Lars K. Madsen 
(LKM (suppleant)), Tom Jensen (TJ) og Kenneth Bøggild (KB) referent 

 
Afbud:  Leo Libak Nielsen (LLN), Tom Jensen (TJ) 
 
Fra disciplinteams deltog følgende i formiddagens arrangement: 
Sebastian Sørensen, Nordisk DT 
Lasse Mølgaard, Nordisk DT 
Jørgen Kilsgaard, Alpint DT 
Poul Lundholdt, Snowboard DT 
Magnus Wonsyld, Telemark DT 
 
HVN var forhindret i at deltage i formiddagens arrangement, mens den øvrige del af bestyrelsen var 
repræsenteret. LNN deltog ikke i formiddagens arrangement. 
 
Dagsorden for møde med disciplinteams, klokken 09.30-12.00: 
1. Velkomst, præsentation og indledning 
2. DT samling: 

a) Status på det elitære arbejde i de enkelte disciplinteams 
b) Planlagte breddeaktiviteter i teamet 
c) Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer 
d) DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2009/10  
e) Øvrige bemærkninger fra DT  

3. Operationalisering af elitepolitikken, herunder drøftelse af et udkast til en konkret plan for udførelsen af 
elitepolitikken  

4. Eventuelt 
 
 
 
 
1. Velkomst, præsentation og indledning 
KB bød velkommen på egne og bestyrelsens vegne til årets fælles bestyrelses- og DT-møde. Inden mødets 
opstart var der en kort præsentationsrunde. Herefter startede mødet med afmelding i henhold til den 
udsendte dagsorden: 
 
 
Alpint DT: 
 
2.a. Status på det elitære arbejde i Alpint DT 
 
ADT lavede en kort numerisk gennemgang af det elitære arbejde.  
U-15: Program med Kjuss Rennskole på Hafjell 

• 10-15 atleter i alderen 10/12-15 år 
• Holdleder: Flemming Dyrbye 

U19: Forskellige faglige og geografiske grupperinger: 
• Top-elite 

o 3 drenge i Norge (FIS point GS: 40/92/99) 
o 1 pige i USA (FIS point GS: 52) 
o 1 pige i Sverige (FIS point GS: 114) 
o 1-2 piger køre med i FIS-træning for mindre nationer (FIS point GS: 106/133) 

• DK-elite: 
o 10-15 drenge og piger 



Senior: 
• Johnny Albertsen (FIS point GS: 29) 
• Christian Vial (FIS point GS: 58) 

 
Alpint DT har deltaget med en stor VM-delegation for at indhente erfaring med konkurrencedeltagelse på 
højeste niveau, men også for at sikre maksimal andel i FIS støttemidlerne, som udbetales på baggrund af 
antal deltagere I FIS-VM (Nordisk og Alpint). 
 
2.b. Planlagte breddeaktiviteter i ADT 
Der er ikke planlagt breddeaktiviteter i ADT, der afventes udspil fra DSkiF udviklingskonsulent Tom Jensen 
vedrørende breddeaktiviteter på tværs af alle DT. Der er afsat et mindre beløb i ADTs budget for 2009 til 
breddeaktiviteter. 
 
2. c. Organisatoriske udfordringer i ADT, herunder evt. manglende personelressourcer 
Status på den nuværende organisation i ADT: 
Sportslig koordinator: Jørgen Kilsgaard 
Økonomi:  Kim Valentin 
Vidensforankring (sport): Henrik S. Jensen og Kuno Brodersen (OL, VM, U-OL, J-VM, Topolino) 
DSkiF bestyrelseskontakt: Lars K. Madsen 
Holdleder U15: Flemming Dyrbye 
 
ADT arbejder meget på det strategiske niveau, men mangler supplement af personer til den udførende del. 
Ligeledes mangler de nogle nye indspark fra nye medlemmer af ADT. ADT ønsker en dialog med DSkiFs 
professionelle organisation om en deling af opgaver, således at DSkiFs administrationskontor løser flere 
administrative opgaver for teamet. En analyse af behovet for administrativ support skal ske i samarbejdet 
med ADT og kontoret. 
 
2.d. ADTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2009/10 
 
I forbindelse med opstarten af ADT udarbejdede ADT en plan for det sportslige arbejde. Planen (STEP) er 
tidligere blevet fremlagt og beskrevet af ADT. Ud af den samlede plan arbejdes der i dagligdagen efter 
følgende mål (vision): 
 
”At skabe et højt aktivitets- og kvalitetsniveau i såvel klub- som forbundsregi og kontinuerligt at stille med 
relevante og værdige deltagere til alle store internationale mesterskaber: Børne-VM, Ungdoms-OL, Junior-
VM, Senior-VM og OL." 
 
”Skabe en national og international elite.” 
  
Økonomi 2009/2010: 
  Udgift  

Indtægter   

Aktivitetstilskud og overførsel 2008 161 

Udgifter:  

Breddeaktivitet 10 

Konkurrence 50 

    

U15 50 

U19 25 

    



U19 Talenter med intensive satsninger 26 

 
I sæson 09/10 er der særlig bevågenhed/fokus på: 

• OL 
o 5 potentielle atleter 

• JVM 
o 6 potentielle atleter 

• Topolino Cup 
o 10 potentielle atleter 

 
2.e. Øvrige bemærkninger fra ADT 
Der var spørgsmål til DT på tværs af de øvrige disciplinteams og bestyrelsen: 

• Sker der en systematisk opfølgning og fællestræning med de bedste alpine atleter? 
o Det er vanskeligt at samle atleterne på det højeste niveau til fællestræning/samlinger, da de 

kører i hvert deres forløb. Der er ingen fælles træner for den samlede atletgruppe 
o Der sker ingen systematisk opsamling af træningsudvikling og indsats hos atleterne 
o Målet er, at der er et fast tilbud til de bedste atleter om at kunne gå på skigymnasium, som 

så løser den koordinerende rolle for atleten 
• Økonomi: 

o Der er betydelig egenbetaling involveret i en alpin satsning. Aktivitetstilskuddet fra DSkiF 
rækker ikke langt. Det koster ca. 75.000 kroner at deltage i et U15-forløb/atlet, og ca. 
200.000 kroner at deltage i et helt FIS-træningsforløb (træning, konkurrence deltagelse etc.) 

• Andet: 
o Der er ikke umiddelbart planer om at videreføre klubturneringen Scandlines Cup, da 

afviklingen har været forankret i et par klubber, som ikke længere ønsker at afvikle 
klubturneringen 

o STEP-træningsprogrammet ser ud til at virke. Der er nu et antal atleter, som har været i 
gennem programmet, og de har nået det niveau, som det var forventet på baggrund af 
STEP-modellen 

o ADT ønsker støtte fra forbundet omkring diverse koordinering, samt der skal suppleres med 
faste trænere til U15- og U19-holdene 

o ADT arbejder på at lave alliancer på tværs af landene, således at atleter, som er igennem 
STEP-programmet, evt. kan deltage på et norsk eller svensk landsholdsniveau eller FIS-hold 

 
Nordisk: 
 
2.a. Status på det elitære arbejde i NDT 
 
Nordisk DT gennemgik kort det numeriske antal atleter, som træner på højeste niveau: 
 
7 senioratleter satser mod OL 2010 og indgår i en samlet træningsgruppe 
1 juniortræner med i seniorgruppen 
 
Nordisk DT har sit elitære arbejde forankret i Københavns Skiklub, hvor de hidtil er blevet trænet af Niclas 
Grön. Niclas er stoppet som træner, da han har fået tilbudt anden trænergerning i Sverige. KS har søgt og 
fundet en ny træner til holdet, Falk Göpfert. Falk har afviklet træningssamling med gruppen, og der er store 
forventninger til hans træningsmetoder. Træningen i KS sker i et samarbejde mellem Københavns Skiklub, 
Team Copenhagen, Holte Skiklub og Danmarks Skiforbund. I den kommende sæson har seniorgruppen 
valgt at træne og opholde sig i Østrig. Hele træningsgruppen har udviklet sig positivt, og der er fremgang i 
hele truppen. 
 
2.b. Planlagte breddeaktiviteter i NDT 
 
Der arbejdes på forskellige projekter i NDT: 

• Børnelangrendstur 
• Vasaløbtur, hvor der sker opfang på ”supermotionisterne” 
• Der er øget interesse for at dyrke rulleski i DK 



 
2.c. Organisatoriske udfordringer i NT, herunder evt. manglende personelressourcer 
NDT består af aktive atleter, hvorfor der ofte er forhold, hvor det samlede team føler sig inhabile. Specielt i 
sager omkring økonomi. Teamet har tilknyttet Ulrich Ghisler, Københavns Skiklub som uvildig frivillig 
sportschef. 
 
2.d. NTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2009/10 
NDT har ikke afsluttet arbejdet med udarbejdelse af budget for den kommende periode. Der bliver maksimalt 
fokus på OL. Samlet er det svært for NDT at få økonomien til at slå til, da det er vanskeligt at få mere 
økonomi ind i systemet. NDT værdsætter støtten fra Vasaturudvalget. 
Projektbudgetter udarbejdes med støtte fra Ulrich Ghisler. 
 
2 e. Øvrige bemærkninger fra NDT 
Ingen øvrige bemærkninger. 
 
 
Snowboard DT: 
 
2.a. Status på det elitære arbejde i SDT 
SNBs elitære arbejde er forankret i et landshold og et juniorhold og styres af Poul Lundholdt. 
 
Landsholdet består af: 

• Niels Schack (HP, BA, SS) 
• Sune Busch Josephsen (BA, SS) 
• Minik Nørrslet (SX) 
• Cecilie W. Lundholdt (HP, BA, SS) 
• Niels Ettrup Petersen (BA, SS) 
• Julie W. Lundholdt ((HP), SX) 

Juniorholdet: 
• Simon Houlind 
• Mikkel Bank 
• Christoffer Jeppesen 
• Kasper Skov 
• Logi Sigurdarsson 
• Mani Sigurdarsson 

Piger på vej: 
• Bara Sigurdsdottir 
• Karen Göttsche 
• Mona Madsen 

 
Poul Lundholdt rekrutterer atleter fra bakken, da de færreste snowboardatleter er aktive/medlem af en 
skiklub. 
 
2.b. Planlagte breddeaktiviteter i SDT 
Der er p.t. ikke planlagte breddeaktiviteter i SDT, ud over afvikling af DM. 
 
2.c. Organisatoriske udfordringer i SDT, herunder evt. manglende personelressourcer 
SDT består af fire medlemmer. De tre af medlemmer beskæftiger sig 100 procent og kun med afvikling af 
DM. Poul Lundhold sidder alene med afvikling af det elitære arbejde. Der afvikles ikke regelmæssige møder i 
SDT, hvor hele teamet er samlet. 
 
2.d. DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2009/10 
Budget og mål er under udarbejdelse og blev ikke fremlagt på mødet. 
 
2.e. Øvrige bemærkninger fra SDT 
Der var ingen øvrige bemærkninger fra SDT. 
 



Telemark DT: 
 
2.a. Status på det elitære arbejde i TDT 
Der arbejdes med et seniorlandshold bestående af to seniorherreatleter, en juniorherreatlet samt en 
seniorpigeatlet. Strukturen i TDTs elitearbejde er forankret og beskrevet i TDTs elitepolitik. Holdet træner på 
Kvitfjell, da der er indgået en attraktiv aftale med Kvitfjell hotel. Holdets tidligere træner, Magnus Wonsyld, er 
stoppet som træner for holdet på baggrund af nye opgaver i DSkiF. Holdet har derfor fået ny træner fra 
Norge. Magnus vil fortsat være løst tilknyttet holdet og fungere som konsulent. 
 
2.b. Planlagte breddeaktiviteter i TDT 
Breddeaktiviteterne afvikles fortrinsvis i Telemarkforum, hvor den årlige Telemarktur til Trysil i december er 
højdepunktet med ca. 400 deltagere. 
Ud over Telemark Forum-turen er der følgende breddeaktiviteter under forberedelse: 

• Børneaktiviteter under Trysilturen og DM 
o Udløb af Telemarkudstyr til børn 

Der er en Telemarkuddannelse under oprettelse i Den Danske Skiskole, som skal sikre tilgang af nye 
instruktører. 
 
2.c. Organisatoriske udfordringer i TDT 
Teamet består ene af personer, som ikke er aktive Telemarkatleter, det betyder, at der ikke er 
habilitetsproblemer i teamets arbejde. Der er stor opbakning fra Telemarks eliteløbere til at deltage i 
fællesarrangementer (SkiEvent, DM etc.) 
 
2.d. TDTs mål, aktiviteter og budget for sæson 2009/2010 
Budget og mål er under udarbejdelse og blev ikke fremlagt på mødet. 
 
2.e. Øvrige bemærkninger fra TDT 
Der var ingen øvrige bemærkninger fra TDT. 
 
Freestyle: 
(Præsenteret af KB) 
2.a. Status på det elitære arbejde i FDT 
 
FDT har følgende atleter, som satser på OL: 

• Maj Hemmingsen (pukler) 
• Gustav Muus (pukler) 
• Sophie Fjellvang-Sølling (SkiersX) 

 
Sophie ligger til udtagelse til OL. Gustav og Maj satser på udtagelse, men er fortsat et stykke fra udtagelse. 
Der er en juniorløber på vej i pukler. Ud over ovenstående er der ingen andre, som satser på OL. Øvrige 
atleter i Freestyle DT satser på ikke OL-discipliner (Slopestyle og HP). 
 
2.b. Planlagte breddeaktiviteter i FDT 
Breddeaktiviteterne varetages primært af de to forskellige Freestyle Camps, Din Camp og Frostgun Camp. 
Ud over camps har FDT satset på at udvikle en sommercamp i Danmark, gerne på tværs af alle discipliner. 
 
2.c. Organisatoriske udfordringer i FDT 
FDT består kun af aktive atleter, hvorfor der i sæsonen er meget lidt aktivitet i teamet. For at imødekomme 
udfordringerne omkring afholdelse af DM, herunder de økonomiske forhold, har FDT valgt at udlicitere 
afviklingen af DM, således at FDT ikke løber nogen økonomisk eller organisatorisk risiko.  
 
2.d. FDTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2009/2010 
Budget og mål er under udarbejdelse og blev ikke fremlagt på mødet. 
 
2.e. Øvrige bemærkninger fra FDT 
Der var ingen øvrige bemærkninger fra FDT. 
 



3. Operationalisering af elitepolitikken, herunder drøftelsen af et udkast til en konkret plan for udførelsen af 
elitepolitikken 
I foråret 2009 blev den endelige elitepolitik fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet. Inden godkendelsen 
var elitepolitikken blevet behandlet og godkendt i alle DT. På bestyrelsesmødet i juni måned 2009 blev det 
besluttet, at politikken skulle operationaliseres, og der skulle udarbejdes en håndgribelig plan for opnåelse af 
de skitserede politikker for DSkiFs elitearbejde. Målet var, at dette arbejde skulle præsenteres på 
efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor også alle DSkiFs DT var samlet. 
På baggrund af dialog i arbejdsudvalget blev det besluttet, at der på mødet skulle være en åben dialog 
omkring processen inden udarbejdelsen af den endelige plan for operationaliseringen. 
 
Kommentar: 

• DTs forskelligheder skal indarbejdes i operationaliseringen, herunder skal der tages hensyn til det 
internationale niveau 

• Operationaliseringen skal dække alle DT, og der skal i operationaliseringen tages stilling til, hvem 
som løser opgaverne, herunder en skitsering af den professionelle organisation bag elitearbejdet 

• I det videre forløb skal det tydeligt beskrives, hvem som er tovholder på opgaven 
o Der skal skabes et klart billede af processen med datoer 

• Der skal være en klar arkitektur af eliteorganisationen 
• Input til processen og politikerne: 

o Handleplan med synliggørelse af den kreative proces: 
� Alle interessenter skal samles fra DT 
� Der skal afvikles møder, hvor arbejdsgruppen mødes fysisk 

o Der skal trækkes referencer/erfaringer fra andre lande f. eks. Schweiz og Norge, hvor en 
udviklingstrappe er beskrevet 

o Der skal være en tydelig beskrivelse af den praktiske afvikling, dvs. ,hvem som laver hvad i 
den kommende eliteorganisation 

• Der skal udarbejdes et kommissorium for opgaven (politisk) 
• Jørgen Kilsgaard (ADT) og Poul Lundholdt (SDT) vil gerne indgå i udvalgsarbejdet omkring 

operationaliseringen af elitepolitikken 
 
4. Eventuelt. 
HVN orienterede kort om den seneste udvikling i den økonomiske situation inden for sportens verden, 
herunder forhold som kan komme til at berøre DSkiF. Ligeledes blev der orienteret kort omkring det 
nyoprettede sponsorudvalg bestående af HVN, HNE og Tom Jensen. Afslutningsvis fortalte HVN om 
beslutningen på seneste bestyrelsesmøde vedrørende udviklingskonsulentens rolle i forhold til opstart og 
afvikling af breddeaktiviteter på tværs af DT. 
 
Kommentar: 

• Sponsorudvalget. 
o Der skal ske en behovsafklaring blandt atleter for at se, om der er behov for en bilsponsor til 

forbundet 
o Flere atleter står med betydelige logistiske udfordringer, som vil kunne afhjælpes med en 

bilsponsor 
 
Herefter startede det ordinære bestyrelsesmøde, hvor kun bestyrelsen og referenten var deltagende 
 
 
Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde, klokken 13.00-16.00: 
 
0. Godkendelse af dagsorden og bilag samt indledning ved formanden 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde, herunder opfølgning vedr. den professionelle 

organisations performance 
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og andre økonomiske emner: 

a) Status økonomi 2009 
b) Status på sponsorudvalgets arbejde 
c) Den økonomiske situation i sportens verden (DIF & ogTD) samt forventninger til DIF Budgetmøde 
d) Den fortsatte proces vedr. færdiggørelsen af budget 2010 



3. Behandling af beslutningssager: 
a) SkiEvent 2009, beslutning om der er fornødent økonomisk grundlag for gennemførelsen 
b) OL 2010: 

I. Bruttoliste, evt. supplering af listen 
II. OL eliteudvalg, udpegning af udvalgsmedlemmer 

c) Nordlig destination, fastlæggelse af den videre beslutningsproces, herunder præmisserne for 
indgåelse af samarbejdet 

d) Endelig godkendelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret 09/10 
e) Godkendelse af plan for medlemskoncept for den kommende sæson 
f) Administrative lettelser på eksisterende web-platform, beslutning om igangsættelse  

4. Sager til drøftelse: 
a) Organisationen omkring Team DK-støttede atleter 
b) Behandling af kraftcenterplanerne mellem KS og DSkiF 
c) Klubbernes situation og behov, herunder status for gennemførelse af netværksmøder 
d) Forberede Skisportens Dag (elite og bredde) 
e) Status vedr. henvendelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert 

5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale 
6. Orientering fra driften/kontoret 

a) Status på DIF arbejdsudvalget ”Fælles sekretariatet” 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, herunder 

bestyrelsesmedlemmers evt. deltagelse i efterårets netværksmøder sammen med udviklingskonsulenten 
8. Er næste mødedato OK? 

 
0. Godkendelse af dagsorden og bilag samt indledning ved formanden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Inden formandens orientering introducerede Stephan Ghisler sig selv til bestyrelsen. SG blev valgt ind i 
bestyrelsen på DSkiFs generalforsamling i foråret 2009, og dette var hans første møde. 
 
Kort om SG: 

• SG har været til 11 OL som hjælper og leder 
• Har siddet i bestyrelsen for Dansk Handicap Idræts-Forbund og arbejdet med: 

o Elitearbejde 
o TD kontakt 
o Presse og sponsorarbejde 

• Professionelt er SG redaktør på TV2 Finans 
• SG indgår i bestyrelsen og er politisk kontakt til Nordisk Disciplin team 

 
HVN orienterede kort omkring forhold behandlet hen over sommerferien, herunder: 

• Brev vedrørende afvikling af mesterskaber modtaget fra Hobro Skiklub 
o Sagen er blevet behandlet af bestyrelsens politiske alpine kontakt, Lars K. Madsen, og svar 

er afsendt til Bente Nielsen, Hobro Skiklub. Sagen er ikke i sin fulde sammenhæng afsluttet 
og er medtaget på dagens dagsorden 

• DSkiF har ansøgt DIF om igangsættelse af projekt, som skal gøre skiforbundet til et grønt forbund 
DSkiF har modtaget 15.000 kroner til afvikling af projektet fra DIF. Der udarbejdes et miljøkodeks til 
behandling på bestyrelsesmøde ultimo 2009/primo 2010 

• DSkiF er blevet valgt ind i to af DIFs arbejdsudvalg, som skal kigge på den samlede organisation i 
sportens verden: 

o DIF-udviklingsudvalg: HVN 
o DIF-udvalg omkring oprettelse af et fællessekretariat: KB 

• HVN har deltaget i et netværksgruppemøde i DIF-regi, hvor den økonomiske situation i sporten 
naturligvis var på dagsordenen 

• Der har været en god konstruktiv fremadrettet dialog hen over sommerferien vedr. den kommende 
sæsons bladudgivelser 

• Sponsorudvalget har holdt flere møder henover sommeren og har foretaget koordination med 
økonomiudvalget. 



• Grønlands Skiforbund har henvendt sig til HVN for at søge inspiration til drift af Grønlands 
Skiforbund. Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen og stiller naturligvis viden og rådgivning til 
rådighed 

 
Herefter orienterede NFS bestyrelsen omkring Sophie Fjellvang-Søllings (SFS) helbredssituation, herunder 
den seneste udvikling. SFS er under behandling og fortsætter hendes satsning mod OL 2010. 
 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde, herunder opfølgning på den 
professionelle organisations performance 
 
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde 16. juni 2009 blev godkendt med de tilføjelser, som var tilgået 
kontoret hen over sommeren. Referatet er tilgængeligt på skiforbundets hjemmeside. 
Herefter blev den professionelle organisations performance evalueret. Evalueringen af den enkelte 
medarbejder blev gennemført uden for referat og uden tilstedeværelse af referenten eller andre fra den 
professionelle organisation. 
Ud fra drøftelserne besluttede bestyrelsen, at: 
� Sponsorudvalget, SG og KB tager et møde med Henrik Fritzen vedr. forbundets fremadrettede 

kommunikation, herunder nyhedsbrev. 
� Der udarbejdes en opgavematrix på hele den professionelle (lønnede) organisationen samt en ny 

jobbeskrivelse for forbundets administrationschef. 
� Der etableres en ny organisation til at drive den videre proces vedr. udvælgelse af Nordlig Destination. 
� Der initieres et udviklingsforløb for ADT og TAK. 
 
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og andre økonomiske emner 
 
2.a. Status på økonomi 2009 
Økonomiudvalget har afviklet møder via e-mail og telefon omkring de igangsatte projekter hen over 
sommerferien, hvorfor der er bevilget penge til afvikling af: 

• Skisportens dag 
• Projektbetaling af sponsorarbejdet 

Vedrørende skisportens dag er der ansøgt DIF om 50 procent DIF-finansiering. Ansøgningen var ikke 
færdigbehandlet inden bestyrelsesmødet.  
Før mødet havde administrationen afsluttet regnskab for juni og juli måned. Regnskab for juli måned med 
forecast og tilhørende disciplinbalance var rundsendt til den samlede bestyrelse inden mødet. NJB 
gennemgik det aktuelle regnskab suppleret af KB: 
 
Kommentar (NJB og KB): 

• Regnskabet følger fortsat budget 
• Der tilgår ekstra omkostninger, som ikke er budgetteret til afvikling af 

o Skisportens dag 
• Administrationen forventer at ramme det budgetterede resultat for året ved løbende at tilpasse 

administrationsomkostningerne 
 
2.b. Status på sponsorudvalgets arbejde 
Før sommerferien indgik DSkiF en samarbejdsaftale med Timeout Management. Timeout Managements 
opgave er at analysere DSkiFs kommercielle muligheder. Sponsorudvalget består af HNE, HVN og TJ. HNE 
er formand for dette nye sponsorudvalg, der blev nedsat i januar 2009. HNE gennemgik udviklingen i 
samarbejdet mellem Timeout Management samt udviklingen i sponsorarbejdet generelt. 
 
Kommentar: 

• HNE har afviklet møde med Timeout Management, hvor ansvarsfordelingen for gennemførelsen af 
sponsorsøgningen blev afklaret 

o Timeout Management vil have skiforbundet med ud til eksisterende sponsoremner, men vil 
ikke udføre opsøgende salg, da det ikke er deres kernekompetence eller ligger inden for det 
aftalte. Skulle Timeout Management udføre et sponsorsalg for skiforbundet, vil dette blive 
honoreret særskilt og er ikke en del af det aftalte honorar 



• Timeout Management har udarbejdet et antal produktblade samt udfordret DSkiF i deres 
selvopfattelse 

• HNE vil kontakte et antal emner med de nye produktblade ud fra de targetlister, som udvalget i 
samarbejde med Timeout Management har udarbejdet 

o HNE har konkrete forhandlinger i gang med et muligt sponsoremne 
• HNE vil også kontakte mediebureauer og markedsføringsvirksomheder 
• Målene for sponsorudvalget og Timeout Management-samarbejdet er: 

o Inden 1. november 2009 at have lukket minimum fire sponsorrater 
o Inden OL at have lukket minimum et større længerevarende sponsorat 

• HNE arbejder meget målrettet på opgaven 
 
2.c. Den økonomiske situation i sportens verden (DIF og TD) samt forventninger til DIF budgetmøde 
2009 
HVN orienterede bestyrelsen omkring den aktuelle politiske debat omkring den økonomiske situation for 
sporten. 
 
Kommentar: 

• DIF tilskud fra Danske Spil er truet. DIF behandler det samlede budget på DIFs budgetmøde den 26. 
september 2009 

• Fordelingen af midlerne fra DIF til specialforbundene sker på baggrund af indberetninger til DIFs 
fordelingsnøgle. DSkiF har øgede aktiviteter på alle forhold, desværre slår det ikke så tydeligt 
igennem, da andre forbund også har øgede aktiviteter. Det forventes, at der bliver en mindre 
justering af DIF-tilskuddet i 2010 på ca. to procent 

• TD skal behandle deres nye økonomiske situation på TD-bestyrelsesmødet den 7. september 2009, 
hvorefter der vil komme en samlet udmelding omkring deres organisation, og hvilke forbund som 
bliver umiddelbart berørt af TDs økonomiske situation. HVN forventer ikke at det vil berøre den 
økonomiske støtte til og med Vinter-OL 2010  

• Det fælles markedsføringsselskab mellem DIF og TD, Sport One, har vigende indtægter og 
selskabets situation er ikke helt klar i en fremtidig organisation 

 
Konklusion: 

• Samlet set betyder ovenstående punkter, at DSkiFs økonomi for den kommende periode er under 
pres. De endelige økonomiske forhold vil blive indarbejdet i 2010-budgettet, når de er kendte, efter 
DIF-budgetmøde og TD-bestyrelsesmødet.  

 
2.d. Den fortsatte proces vedrørende færdiggørelse af budget 2010 
På baggrund af pkt. 2.c. vil dette punkt blive behandlet på DSkiFs næste bestyrelsesmøde den 22. 
september 2009. 
 
3. Behandling af beslutningssager 
 
3.a. SkiEvent 2009, beslutning om der er fornødent økonomisk grundlag for gennemførelsen 
 
I foråret 2009 indgik Skiforbundet aftale omkring involveringen i SkiEvent 2009. Af den nye SkiEvent-
organisation blev det aftalt, at Skiforbundet ikke havde økonomisk aktie i Skieventen, dvs. ikke kunne blive 
gjort økonomisk ansvarlig for et evt. økonomisk underskud eller få andel i et eventuelt økonomisk overskud. 
DSkiFs rolle er 100 procent omkring afviklingen af skieventens praktiske del, dvs. aktiviteter på bakken, 
skileg, samt at DSkiF er afsender af budskabet omkring skieventen. Formelt i forhold til Århus er det fortsat 
DSkiF, som er arrangør af eventen. Økonomiske involveret i eventen er: 

• Østrigs Statslige turistråd 
• VisitSweden 
• Norges Turistråd 
• Stena Line 

 
Beslutning: 

• DSkiF bakker naturligvis op omkring SkiEvent 2009 og satser på, at der kommer økonomisk 
grundlag for afviklingen af eventen 



 
3.b (I og II). OL 2010 
Inden sommerferien havde KB udarbejdet en OL-bruttoliste til DIF/NOC. OL-bruttolisten har i sommerferien 
været debatteret. Listen blev forelagt den samlede bestyrelse efter indsendelse til DIF/NOC. På 
bestyrelsesmødet blev listen gennemgået. 
 
Kommentar: 

• Det er positivt, at listen er blevet bred, da man som aktiv oplever det som en anerkendelse at 
komme på en OL-bruttoliste 

• Atleter m.fl. er siden kontaktet vedr. personlig registrering og måltagning. Det må forventes at ikke 
alle registrerede bliver aktuelle deltagere. 

• Listen skulle have været præsenteret for den samlede bestyrelse inden indsendelse til DIF/NOC. 
Administrationen har ikke kompetence til at udarbejde en sådan liste uden godkendelse fra 
bestyrelsen 

 
Beslutning: 

• Listen vil ikke for nuværende blive suppleret eller rettet 
• Der nedsættes et OL-udvalg bestående af AB, HSJ og SG, som administrationen skal konsultere og 

orientere i alle forhold vedrørende OL. HVN følger korrespondancen på cc-basis 
• Kompetencefordelingen vil blive afklaret via den nye opgavematrix for opgaverne i DSkiF 

 
3.c. Nordlig destination, fastlæggelse af den videre beslutningsproces, herunder præmisserne for 
indgåelse af samarbejdet 
Omkring nytår 08/09 blev administrationen bedt om at afklare forholdende på Hafjell efter en negativ 
økonomisk udvikling på Hafjell, samt en oplevelse af at Hafjell ikke i samme grad som tidligere ønskede at 
have DSkiFs aktiviteter på Hafjell. I løbet af vinteren besøgte KB Hafjell med Jørgen Kilsgaard og Peter 
Schomacker for en dialog med Hafjell omkring samarbejdet. I løbet af vinteren blev kontoret kontaktet af 
Johnny Albertsen, som formidlede et tilbud fra Kvitfjell om et samarbejde. Da der nu var to tilbud på bordet, 
blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et lukket udbud, hvor tre relevante destinationer blev inviteret til at 
afgive tilbud på afvikling af DSkiFs konkurrenceforretning samt generelle klubaktiviteter. Der blev udarbejdet 
licitationsmateriale på baggrund af input fra klubber og aktive i de enkelte disciplinteam. To destinationer 
valgte at afgive tilbud, mens en destination valgte at trække sig i udbudsrunden. I processen har der været 
lidt usikkerhed omkring indholdet af licitationen, samt hvilke beslutningskompetencer som lå i de enkelte DT. 
Senest havde bestyrelsen modtaget brev fra Hobro Skiklub, som har anført nogle forhold forbundet med 
afvikling af de alpine konkurrencer holdt op mod den usikkerhed, der har været omkring licitationens omfang. 
 
Kommentar: 

• Der mangler en destination i forhold til det aftalte 
• Der mangler fælles beslutningsgrundlag i det behandlede materiale samt listepriser fra de enkelte 

destinationer 
• Processen omkring licitationen har ikke været tilfredsstillende, der har manglet forankring i den 

frivillige organisation  
• Der er ingen klar anbefaling i det udarbejde beslutningsgrundlag 
• Der er uklarheder i den frivillige organisation omkring beslutningskompetencer og kommunikation 

generelt 
 
Beslutning: 

• Den samlede beslutningsproces skal genstartes via et nyt arbejdsudvalg, som involverer berørte DT 
samt et antal klubber 

• TJ indgår i arbejdsgruppen, som bliver politisk forankret via HNE som formand for arbejdsudvalget 
KB tilknyttes arbejdsgruppen som ressourceperson. HVN tager initiativ til et indledende møde i 
udvalget, som derefter involverer en række udpegede nøglepersoner samt klubrepræsentanter i den 
videre dialog med henblik på anbefaling af en destination til bestyrelsens endelige beslutning 

• Der forsøges indhentet et supplerende tilbud fra en svensk destination 
 
3.d. Endelig godkendelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret 09/10 



Emnet bliver behandlet på de kommende bestyrelsesmøder på baggrund af udfaldet af licitationen 
vedrørende den nordlige destination. 
 
3.e. Godkendelse af plan for medlemskoncept for den kommende sæson 
KB præsenterede liste over de aktiviteter, som indgår i det kommende medlemskoncept: 
(fra mål- og nøgleaktiviteter) 

• Gennemføre klubturnering samt Kreds- og Danmarksmesterskaber 
• Gennemføre eliteseminar for atleter, ledere, trænere, forældre m.fl. 
• DT-U uddanner instruktører og trænere i alle discipliner 
• Deltage i landsdækkende kampagne rettet mod alpine skiskader, herunder at gennemføre en audit 

af fokusområder og indhold ud fra evt. ændringer i statistiske facts og ræsonnementer 
o Særskilt at lade udarbejde illustrationer af færdselsreglerne rettet mod børn og unge 

• Vedligeholde forsikringsordning, der giver deltagere i forbundsaktivitet eller en klubtur 
hjemrejsedækning 

• Overdrage projekt SkiLeg til klubberne med henblik på lokal gennemførelse 
• I samarbejde med klubberne og DTs at gennemføre lokale og regionale skievents (skidag) samt evt. 

i samarbejde med Østrigs Turistbureau at gennemføre en landsdækkende SkiEvent i Århus 
• Facilitere etablering af klubnetværk  
• Tilbyde et lederakademi for kommende og nuværende klubbestyrelsesmedlemmer 
• Tilbyde en attraktiv ”klubpakke”, sportsligt – socialt – økonomisk, på en sydlig og en nordlig 

destination 
• Gennemføre 20 klubbesøg 
• Gennemføre udviklingsforløb for ti eksisterende skiklubber 
• Støtte klubberne i etablering af hjemmeside på fælles platform 
• Fortsætte udsendelsen af elektroniske nyheder samt udbygge funktionaliteten og indhold af 

hjemmesiden skiportal.dk 
• I samarbejde med LUKSUS at udgive et medlemsblad, som klubberne er tilfredse med 
 

Øvrige: 
• Støtte klubberne i deres indberetninger til DIF 
• Rådgive klubberne omkring kommunale forhold 

 
Beslutning: 

• Den fremlagte liste blev godkendt 
 
3.f. Administrative lettelser på eksisterende web- platform, beslutning om igangsættelse 
På det foregående bestyrelsesmøde blev det besluttet, at kontoret skulle indhente to konkurrerende tilbud til 
oprettelse af et modul til administrative lettelser for klubberne på Danmarks Skiforbunds eksisterende web. 
Kontoret har i den mellemliggende periode forsøgt at indhente tilbud på udførelse af det anviste arbejde. Et 
tilbud var tilgået kontoret, som var ca. 100.000 kroner dyrere end det oprindelige tilbud. 
 
Kommentar: 

• Kvaliteten af den endelige løsning er mere væsentlig end prisen 
 
Beslutning: 

• Kontoret skal kontakte en navngiven producent for at få et supplerende tilbud 
 
5. Sager til drøftelse 
 
4.a. Organisationen omkring Team Danmark-støttede atleter 
KB orienterede kort omkring den nuværende organisation omkring de to TD-støttede atleter, Julie Lundholdt 
og Sophie Fjellvang-Sølling. Økonomien til den professionelle organisation omkring de to atleter kommer 
delvist fra en TD-bevilling, samt er delvist egenfinansieret af DSkiF. 
 
Julie Lundholdt: 

• Administrativ elitekoordinator: Poul Lundholdt 
• Sportslig elitekoordinator: Kasper Stenz 



 
Sophie Fjellvang-Sølling: 

• Sportslig og administrativ elitekoordinator: Magnus Wonsyld 
 
KB indgår fortsat som backup i det generelle elitearbejde. 
 
Kommentar: 

• Der er ikke fuld gennemskuelighed omkring beslutningsprocessen forbundet med det besluttede 
elite-set-up omkring de to atleter, samt snitfladerne mellem den eksisterende professionelle 
organisation og den nye eliteorganisation er ikke endeligt beskrevet 

 
Konklusion: 

• Der skal udarbejdes en opgavematrix for den samlede professionelle organisation, hvor den nye 
eliteorganisation indgår og hvor den overordnede kompetencefordeling fremgår 

 
4.b. Behandling af kraftcenterplanerne mellem KS og DSkiF 
KB fremlagde det udkast til rammeaftale, som var på nuværende tidspunkt, og fortalte kort omkring 
processen, som lå inden udfærdigelse af det fremlagte dokument. Ligeledes orienterede KB bestyrelsen om, 
at der omkring de økonomiske forhold skal være en tydelige beskrivelse af de midler, som tilgår 
kraftcenteret, samt at fordelingen mellem de tre partnere, København Skiklub, Team Copenhagen og 
Danmarks Skiforbund, skal være økonomisk ligeværdig. 
 
Kommentar: 

• Der mangler en formålsbeskrivelse i det fremlagte dokument 
 
Konklusion: 

• Der indkaldes til samarbejdsmøde, hvor de sidste forhold bliver diskuteret igennem, så en 
kraftcenteraftale kan underskrives 

• I rammeaftalen tilføjes en formålsparagraf, så alle parter er enige om, hvorfor der indgås aftale om 
oprettelse af et kraftcenter 

• HVN og KB afslutter sagen 
 
4.c. Klubbernes situation og behov, herunder status for gennemførelse af netværksmøderne 
TJ havde inden mødet fremsendt status på opgaver udført siden sidste møde. Der var også en kort 
opsummering på de indtryk, han har fået ude fra klubberne. 
TJs orienteringsbilag blev taget til efterretning og ikke yderligere behandlet. 
 
Kommentar: 

• Det er positivt, at der var bred opbakning og deltagelse i det afholdte netværksmøde i Århus. 
 
4.d. Forberede Skisportens dag (elite og bredde) 
Program var rundsendt til bestyrelsen, som ikke havde nogle kommentar, hvorfor at skisportens dag afvikles 
efter det fremsendte program. 
 
4.e. Status vedrørende henvendelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert 
I forlængelse af SFS's skade i maj måned havde kontoret modtaget kopi af brev til DIF og TD, hvor SFS's 
advokat beder om at afklare ansvarsforholdene omkring hende skade. I vedhæftet brev tager advokaten 
forbehold for, at skaden eventuelt kan blive indberettet til arbejdsskadesstyrelsen, da advokaten havde 
vurderet, at det ikke kunne udelukkes, at der var et ansættelsesliggende forhold mellem SFS og DSkiF.  
 
Bestyrelsen behandlende hændelsesforløbet omkring sagen samt indholdet af brevet på baggrund af den 
juridiske bistand, forbundet havde modtaget fra DIF umiddelbart efter modtagelsen af brevet fra advokaten. 
NFS deltog ikke i behandlingen af emnet, da han via sit forhold til SFS vurderedes til at være part i sagen. 
 
Konklusion: 
Sagen mod DIF og TD var forventet. Vedrørende DSkiFs eventuelle ansvarsforhold, konkluderer 
bestyrelsen: 



Danmarks Skiforbunds mulige ansvar i forbindelse med skaden vurderes på baggrund af DIFs juridiske 
vurdering, at der ikke er et ansættelsesliggende forhold, hvorfor at DSkiF ikke vurderes til at være 
ansvarspådragende. 
 
DSkiF støtter SFS i hendes forsøg på at få afklaret ansvarsforholdet omkring skadesforløbet. 
 
I tilsvarende situationer vil bestyrelsen værdsætte at modtage et varsel – inden at forbundet pludseligt 
modtager et brev fra en tæt tilknyttet atlets advokat, med indikation af et muligt sagsanlæg. Det vil for alle 
parter lette det videre samarbejde.  
 
5. Bemærkninger til det udsendte materiale 
Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale. 
 
6. Orientering fra driften 
 
6.a. Status på DIF arbejdsudvalget ”Fælles sekretariat” 
KB gav en meget kort opsummering af arbejdet i arbejdsgruppen. I opsummeringen blev kun orienteret om, 
at der var påbegyndt et analysearbejde for at finde ud af, om der var muligheder for en forbedring af 
samarbejdet forbundene imellem omkring nogle af de administrative rutiner. Næste møde i arbejdsgruppen 
afvikles den 22. september 2009. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde,  
herunder bestyrelsesmedlemmers eventuelle deltagelse i efterårets netværksmøder sammen med 
udviklingskonsulenten 
Punktet bliver behandlet på e-mail. 
 
8. Er næste mødedato, den 22. september, OK? 
Næste møde dato er OK. 


