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REFERAT 

 

Mødedato: 8. august 2022 (virtuelt møde) 

Deltagere: Christian Borch (KS), Nikolaj Kolte (Holstebro), Anne Boye-Møller (Horsens) 

Afbud: Johanne Valbjørn Gydesen (Århus), Inge-Katrine Riber Melgaard (Århus) – begge sendte 

afbud på mødedagen 

Agenda:  

1. Siden sidst 
2. Prioritering af udvalgets input og gode idéer → Anbefaling til bestyrelsen  
3. Næste møde 

 

Referat: 

 

1. Siden sidst 

A) Ulrich Ghisler har desværre efter lange overvejelser været nødt til at melde sig ud af 

dette ekspertudvalg. Han har ganske enkelt gang i for mange andre ting og kan ikke 

engagere sig i mere. Ulrich er bl.a. fortsat meget engageret i DM-langrend Stævneledelsen. 

 

B) Christian Borch er blevet kontaktet af Hole Skiklub (via Claus Kjærulff-Jørgensen) om 

anbefaling af distancer til børn og juniorer til DM lang i rulleski, så invitationen kan 

færdiggøres i uge 23.  I Danmark har der været en tendens til, at distancerne for børn/unge 

er blevet længere og længere, og sammenlignet med i Norge er der fortsat stor forskel. 

Distancerne på DM-langrend er nedjusteret ad to omgange de seneste ca. 5 år. 

 

I første omgang har langrendsekspertudvalget orienteret Holte Ski om følgende (tekstboks) 

og anbefalet dem selv at træffe en beslutning for den kommende konkurrence (sort: Holte 

Skiklubs nuværende længder, rødt: DM-langrends længder, blåt: Norsk Skiforbunds 

længder).  

 

 

0 – 12 år, drenge og piger, 6,8 km (1 omgang) --> 4,4 km (op til 3 km - afhængig af løjpeprofil) 
13 – 14 år, drenge og piger, 13,2 km (2 omgange) --> 10 km (op til 4 km - afhængig af løjpeprofil) 
15 – 16 år, piger, 19,6 km (3 omgange) --> 10 km (op til 7,5 km) 
15 – 16 år, drenge, 26,0 km (4 omgange) --> 20 km --> 15 km (op til 7,5 km) 
17 – 20 år, piger, 32,4 km (=DM-distancen, 5 omgange) --> D17: 20 km, D19: 30 km (17-18 år: op til 
15 km, 19-20 år: op til 30 km) 
17 – 20 år, drenge, 45,2 km (=DM distancen, 7 omgange --> H17: 30 km, H19: 50 km (17-18 år: op til 

15 km, 19-20 år: op til 30 km) 
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Det er hensigtsmæssigt, at langrendsudvalget får besluttet/anbefalet nogle retningslinjer 

en gang for alle, der dækker både langrend og rulleski, og at forbundets Teknisk 

Delegerede indgår i arbejdsgruppen.  

 

Emnet blev ikke drøftet på mødet, men vil blive taget op senere.  

 

C) Christian Borch har orienteret udvalget pr. mail (16. maj) om FIS tilskudssystemet. 

Organisering af FIS konkurrencer i langrend og rulleski belønnes med væsentligt større 

tilskud end alpine konkurrencer. Der har tidligere været en antagelse i Danmark om, at vi 

ikke kan arrangere FIS-rulleskiløb i Danmark, fordi vi ikke har højdemeter nok. Det er ikke 

korrekt. Rulleskiløb, langløb og motionsløb er fritaget reglen for højdemeter. Er der 

imidlertid for få højdemeter, vil man ikke kunne bruge en sådan konkurrence til 

kvalifikationsløb, så ud fra et snævert sportsligt perspektiv er det ikke interessant at 

arrangere FIS-løb. Til gengæld er det ret oplagt fra et forbunds-økonomisk synspunkt. 

 

Emnet blev ikke drøftet på mødet, men vil blive taget op senere. 

  

2. Prioritering af udvalgets input og gode idéer → Anbefaling til bestyrelsen  
På baggrund af forrige mødes input og yderligere dialog under mødet, blev det tydeligt, 
hvad der er vigtigst her og nu.  
 

Udvalget har derfor følgende anbefaling, som skal vendes med forbundskontoret inden 

næste bestyrelsesmøde. 
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3. Næste møde er 26. september.  

 

Referent: Anne Boye-Møller 

 

  

 

Anbefaling til bestyrelsen lyder derfor således:  

 

1) Solid sekretariatsbistand: ’AKTIVITETSFACILITATOR / INDPISKER’/’KATALYSATOR’ 

(CENTRALT LEDET / LOKALT FORANKRET) 

(Udvalget fravælger bevidst at bruge ord som ’breddekonsulent’/ ’motionskonsulent’) 

 

Personen skal: 

1. være synlig i miljøet 

2. kende klubberne 

3. være med til aktiviteterne og snakke med de aktive 

4. have netværk i andre sportsgrene 

5. gøre barrieren mindre for at være arrangør 

6. formidle allerede udviklede koncepter til klubberne 

7. udvikle events/småkonkurrencer som kan gå på skift fra klub til klub 

8. være praktisk og serviceminded 

9. formidle instruktion og indkøbsaftaler til klubberne 

 

Målet er at sikre: 

• Ski365 – fokus på aktiviteter 

• Sportsfællesskab 

• Dygtiggørende aspekt 

• Socialt fællesskab og god stemning 

• Klubsamarbejde og motivation i klubberne 

• Nedbringe barrierer for arrangementer 

• Etablere lokale strukturer 

• Flere medlemmer 

 

2) Derudover er det essentielt, at ’medlemsformer’ bliver et generelt tema for 

bestyrelsen. 

3) Bestyrelsen skal arbejde for en stærkere økonomi for at igangsætte flere 
aktiviteter. 

 


