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 Danmarks Skiforbund 
 Idrættens Hus  
 Brøndby Stadion 20 
 DK – 2605 Brøndby 
  

Kommissorium for DSkiFs arbejdsgruppe vedrørende kraftcenterstrukturen 
 
Som udmeldt på DSkiFs repræsentantskabsmøde nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at 
foretage en gennemgang af den eksisterende kraftcenterstruktur med udgangspunkt i disciplinen 
alpin. 
  
Dette kommissorium sætter rammerne for arbejdsgruppens arbejde. 
 
Indledning: 
I 2015 udarbejdede en gruppe af klubber et forslag til en ny alpin struktur. Det skete på baggrund af 
oplæg fra Danmarks Skiforbunds bestyrelse.  
 
Forslaget, som gruppen af klubber fremlagde, fulgte ikke Danmarks Skiforbunds bestyrelses oplæg 
eller den eksisterende kraftcenterstruktur i den danske idrætsverden.  
 
Afvigelserne i forhold til DSkiFs oplæg og den ”normale” kraftcenterstruktur, hvor et kraftcenter er 
forankret i en medlemsklub under et specialforbund, var, at Alpin Kraftcenter Danmark ønskede 
forankring i en helt selvstændig forening, som uafhængigt af skiforbundet, med egne vedtægter, 
love og generalforsamling, skulle stå på egne ben og ikke være medlem af Danmarks Skiforbund.  
 
Foreningen Alpin Kraftcenter Danmark ville samle de alpine konkurrenceklubber, så udviklingen af 
alpinskisport skete i et fællesskab af medlemsklubber. 
 
Imellem Alpin Kraftcenter Danmark og Danmarks Skiforbund blev etableret en samarbejdsaftale, 
hvor Alpin Kraftcenter Danmark leverer sportslige ydelser til Danmarks Skiforbund. 
 
Der er på DSkiFs repræsentantskabsmøder siden etableringen af Alpin Kraftcenter Danmark blevet 
stillet spørgsmål til organiseringen og til atleternes retssikkerhed, når spørgsmål ikke kan 
efterprøves i det eksisterende idrætsretslige system, qua at Alpin Kraftcenter Danmark ikke er en 
organiseret enhed under Danmarks Skiforbund. 
 
Siden etableringen af Alpin Kraftcenter Danmark er der i AKD blevet etableret en mængde nye 
tiltag, etableret struktur og indledt samarbejde på tværs af andre lande vedrørende træningstilbud 
til FIS-løberne. 
 
Siden etableringen har der været en del snak om organisationsformen, som i perioder har skygget 
for de succeser, der har været i AKD, og det slider på frivilligheden, ligesom at fokus på udviklingen 
af skisporten reduceres. 
 
Formål med arbejdsgruppen: 

• At fortage en gennemgang af, om den valgte organisationsform er velfungerende, set ud fra: 
o Demokratisk perspektiv 
o Afklare, om organisationsformen skaber øget samarbejde på tværs af klubberne 
o Afklare, om organisationsformen skaber større sammenhængskraft ned i 

medlemsklubberne 
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o Kraftcenterets organisatoriske forankring 

 
Ansvar/opgaver:  

• Udarbejde en anbefaling til Danmarks Skiforbunds bestyrelse vedrørende 
organisationsformen 

• Fremkomme med anbefalinger til alternativ organisationsform  
 
Medlemmernes kompetencer og overordnet struktur for arbejdsgruppen: 
Arbejdsgruppen kan have op til syv medlemmer, som alle godkendes af DSkiFs bestyrelse. 
 
Medlemmerne af arbejdsgruppen skal have betydelig erfaring og viden vedrørende idrætslige 
organisatoriske forhold. 
 
Medlemmerne til arbejdsgruppen skal indstilles af kandidatens klub. DSkiF bestyrelse nedsætter 
arbejdsgruppen med de endelige medlemmer. 
 
Arbejdsgruppen ledes af en politisk udpeget person fra Danmarks Skiforbunds bestyrelses midte. 
Sekretariatet fungerer som sekretær for udvalget (mødeindkaldelse, dagsorden, referater m.m.) og 
kan indgå som sparringspartner for udvalget. Som minimum skal to medlemmer af AKD-
bestyrelsen indgå i arbejdsgruppen. 
 
Timeline/deadlines: 

• Kommissoriets godkendelse på DSkiFs bestyrelsesmøde: 6. juni 2022 

• Udsendelse af kommissoriet til AKD- og DSkiF-medlemsklubber for indhentning af medlemmer 
o Deadline for indstilling af medlemmer 8. august 2022 

• Arbejdsgruppen igangsætter sit arbejde: U33 

• Arbejdsgruppen har udarbejdet sin anbefaling: 6. september 2022 

 
Code of Conduct: 
Udvalget og dets medlemmer er underlagt DSkiFs Code of Conduct. Medlemmer af udvalget skal i 
sin ageren og arbejde overholde denne. Udvalget kan, hvis et eller flere medlemmer ikke agerer 
efter Code of Conduct, indstille til DSkiFs bestyrelse, at medlemmer fritages fra arbejdet i udvalget. 
 
Kandidater til arbejdsgruppen skal af skiklubben sendes til: kb@skiforbund.dk med kort CV 
(maksimalt ½ side), senest 8. august 2022. 
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