
BERETNING 
 

For perioden april 2009 – maj 2010 
 

Forudsættes læst af deltagerne i repræsentantskabsmødet, idet den mundtlige beretning vil 
fremhæve og uddybe karakteristiske dele af den skrevne beretning samt give mulighed for at stille 

spørgsmål, der besvares af bestyrelsen hhv. den professionelle organisation. 
 
 
1. Indledning 
 
1.1. Beretningen gives for den et-årige periode mellem repræsentantskabsmøderne og bestyrelsen 
har i det forgangne år i væsentlig grad søgt at fortsætte udviklingsarbejdet med fokus på sporten, 
de organisatoriske forhold, økonomien og kommunikationen.   
I Idrættens Verden samarbejder vi med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danmarks Olympiske 
Komité (DOK) og Team Danmark (Team DK). Endvidere pågår der i netværkssammenhæng en 
åben og givende dialog mellem specialforbundene.  
Det mest vidtrækkende sportslige emne, som bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år, var 
udtagelsen og deltagelsen af seks danske atleter i Vinter OL i Vancouver, den største repræsen-
tation nogensinde, og efter en 8-årig periode uden deltagelse i Vinter OL, den største sportslige og 
organisatoriske succes i skiforbundets nyere historie.  
Udviklingsmæssigt har bestyrelsens største udfordring været at kigge fremad og udarbejde et 
udkast til en strategisk 4-årsplan med overordnede mål for den samlede virksomhed, der kan føre 
skiforbundet frem til og med det næste Vinter OL år 2014. 
 
1.2. Det forgangne år har - udover OL-deltagelsen - også på en række andre områder været rig på 
positive resultater og oplevelser, bl.a. kan følgende fremhæves: 
� Skiforbundet har fået Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie som protektor, og vi forventer 

over tid at protektoratet kan medvirke til at højne befolkningens interesse for at dyrke skisport. 
� Skisæsonen har igen været præget af gode sneforhold i både Norden og Alperne, der bl.a. har 

sikret gennemførelse af alle planlagte mesterskaber. Desuden gav de store snemængder i 
Danmark gode og langvarige muligheder for gennemførelse af træning og konkurrencer, især i 
langrend. 

� Sæsonen 2009/10 var en periode med deltagelse i Vinter OL samt i EC og WC løb. 
Præstationerne af de seks danske atleter under Vinter OL bekræftede generelt atleternes 
indplacering på den internationale FIS rangliste, hvorfor præstationen samlet var 
tilfredsstillende. Konkurrencedeltagelsen har ikke generelt løftet det internationale niveau 
blandt atleterne, men det bemærkes positivt at flere nye atleter får en FIS licens, deltager i FIS 
konkurrencer og bliver registreret på rangliste. 

� Skisportens Dag blev af deltagerne oplevet og evalueret som en rigtig god og inspirerende ny 
aktivitet. 

� I relation til klubberne, har der været et særdeles positivt og udviklende samarbejde mellem 
skiforbundet og klubberne, hvilket bl.a. fremgår af tilbagemeldingerne fra de mange klubbesøg 
og udviklingsforløb, der er forestået af udviklingskonsulenten.  

� På det idrætspolitiske plan har vi i forbindelse med IOC kongressen i København haft lejlighed 
til at genoptage kontakt og etablere positive samarbejdsrelationer med FIS præsident og 
generalsekretær. 

 
1.3. I det efterfølgende har vi valgt at berette om følgende: 
 
� Det overordnede grundlag. 
� Eliteskisporten, herunder talentudvikling. 
� Breddeaktiviteter. 
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� Den frivillige og den professionelle organisation. 
� Klubber og medlemmer. 
� Medlemskoncept. 
� Medlemsbladet. 
� Det internationale samarbejde. 
� Økonomi. 
� Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer. 
� Bestyrelsens aktiviteter. 
 
 
2. Det overordnede grundlag.  
 
Skiforbundets mission, vision og kerneområder foreligger og følges i almindelighed. Det samme er 
gældende for skiforbundets elitepolitik og breddepolitik.  
 
I perioden er det ved flere lejligheder forsøgt at beskrive en operationalisering af elitepolitikken. Et  
foreløbigt resultat af processen under eliteseminaret i april måned foreligger, men skal yderligere 
bearbejdes sammen med nøglepersoner disciplinteams – inden at en endelig operationalisering 
kan publiceres. 
 
Med hensyn til at foretage en samlet koordination med DIF’s politiske program, sker dette løbende 
gennem netværk samt ved og repræsentation i DIF’s Udviklingsudvalg og arbejdsgruppe vedr. 
fællessekretariat.    
 
 
3. Eliteskisporten, herunder talentudvikling. 
 
3.1. Bestyrelsen har i den forløbne periode fortsat forsøgt at danne tyngde og medvirke til en større 
fokusering på skiforbundets sportslige aktiviteter, herunder talentproduktion i respektive discipliner. 
 
I den mundtlige beretning, der gives under selve repræsentantskabsmødet, uddybes udviklingsten-
denser og opnåede resultater i respektive discipliner.  
 
Årets Sportspris, der uddeles for et bemærkelsesværdigt sportsligt resultat og med Nortlander 
Skitours A/S som sponsor, gik til Julie Lundholt for en 6. plads til VM i Boarder Cross i 2009.    
 
  
4. Breddeaktiviteter. 
 
4.1. For at sikre hvervning af konkurrenceudøvere og medlemmer generelt, har bestyrelsen fortsat 
haft fokus på at målrette aktiviteterne mod målgruppen af børn, unge og børnefamilier.  
Skileg er som koncept fortsat en succes og udviklingskonsulenten søger at få Skileg forankret i så 
mange skiklubber som muligt. Tiltag som suppleres med et rulleskiprojekt, hvor foreløbig 9 klubber 
er involveret. 
 
4.2. Skieventen 
Skieventen i 2009 blev gennemført i Århus med en repræsentation af skiklubber, aktiviteter og 
konkurrencer på skibakken. 
Skieventkoncepten er under revurdering og bestyrelsens opmærksomhed er rettet mod lokale og 
regionale skievents, der kan støttes af skiforbundet. 
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4.3. Instruktør- og trænerkurser 
Alpin Klubinstruktørkursus er blevet gennemført og indgår i den omfattende kursusaktivitet i DT-U, 
der har haft en massiv tilstrømning af kursister. Træner 1 & 2 kurserne kunne igen ikke 
gennemføres p.g.a. svigtende tilmelding.  
 
4.4. Klubbesøg og udvikling 
I den forløbne periode er der kommet god og positiv gang i både klubbesøg og –udviklingsforløb, 
idet udviklingskonsulenten har gennemført 22 klubbesøg og 6 klubudviklingsforløb samt etableret 
klubnetværk som skiforbundet forventer at klubberne på tværs vil få et stort udbytte af.  
Et lederakademi for klubledere blev søgt etableret, men opnåede ikke tilstrækkelig tilslutning. Det 
forsøges igen. 
 
 
5. Den frivillige og den professionelle organisation. 
 
5.1. Disciplinteams 
Elitearbejdet, herunder konkurrenceaktiviteterne foregår i alle teams på en god og veludviklet 
måde.  
Etableringen af videncenter har aldrig rigtig slået igennem, hvorfor opgaven er korrigeret og 
udviklingskonsulenten har fået til opgave at udarbejde et katalog over ressourcepersoner inden for 
de forskellige discipliner og interesseområder. Tilsvarende er breddeaktiviteterne blevet forankret 
ved udviklingskonsulenten. 
 
 
5.2. Den professionelle organisation 
 
Henover året er der ikke sket ændringer i holdopstillingen i den professionelle organisation på 
kontoret, hvor vi har to fuldtidsmedarbejdere ansat. Vedr. breddekonsulent har skiforbundet fuldt 
trenden i Idrættens Verden og benævnt funktionen ”udviklingskonsulent”.  
Som supplement til de fuldtidsansatte medarbejdere, anvender vi fortsat Henrik Fritzen som 
freelance kommunikationsmedarbejder, primært til medlemsblad og pressemeddelelser, ligesom vi 
anvender DIF’s støttefunktioner til løsning af administrations- og bogføringsopgaver. En fleksibel 
organiseringsform som vi fortsat vurderer dækker behovet og samtidig er ressourcebesparende. 
I samarbejdet med Team Danmark, har skiforbundet senest haft ansat Magnus Wonsyld i en 
støttefunktion til OL-deltager Sophie Fjellvang-Sølling i Ski Cross. Der var tale om et kortvarigt 
engagement med udløb umiddelbart efter Vinter-OL i februar 2010.   
 
 
6. Klubber og medlemmer 
 
I DIF’s statistik for 2008 var skiforbundet registreret med 61 klubber og 11.287 medlemmer. 
Denne situation er forbedret, idet DIF’s senest publicerede statistik for 2009 udviser 64 klubber og 
11.326 medlemmer. En statistisk fremgang med tre klubber og en moderat fremgang med 39 
medlemmer.  
De gode nationale sneforhold i sæsonen bør kunne aflæses som en tilgang i medlemstallet som 
registreres for 2010. Ligesom flere medlemmer bør kunne fastholdes. 
 
 
7. Medlemskoncept. 
 
DSkiF's har i en årrække anvendt benævnelsen ”medlemskoncept”, hvilket har medvirket til at 
skabe nogen forvirring om hvem der egentlig er skiforbundets kernemedlemmer, er det klubberne 
eller de enkelte medlemmer i klubberne? Der skal ikke længere på den måde herske tvivl om at 
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det er klubberne, der er skiforbundets egentlige medlemmer. Derfor traf bestyrelsen beslutning om 
at udfase benævnelsen ”medlemskoncept” og i stedet samle skiforbundets tilbud til klubberne i et 
katalog med klubtilbud. Kataloget er præsenteret for deltagerne i formiddagens arrangement forud 
for repræsentantskabsmødet. 
 
Bestyrelsen har til hensigt løbende at udvikle skiforbundets klubtilbud i forhold til de ændringer, der 
sker i samfundet og i Idrættens Verden samt især de behov og ønsker, der fremsættes af 
skiklubberne. 
 
 
8. Medlemsbladet. 
 
8.1. Det fortsatte bladsamarbejde med Mediehuset LUKSUS har haft følgende indhold: 
� 4 udgivelser pr. sæson, to før nytår og to efter. 
� 84-100 sider pr. udgivelse i et redaktionelt mix, der tilgodeser forbunds, disciplin og klub stof. 
� Et redaktionelt samarbejde på et højt skifagligt niveau.   
� Korte deadlines, der tilsikrer at der kan komme aktuelle nyheder med i bladet. 
� En pris pr. husstand på kr. 50 (portotilskud). 
 
8.2. Annoncemarkedet er fortsat presset og det giver sig også udslag i et mindre antal annonce-
sider i bladet. Modsat har artiklerne med relevans for forbund, DT og klubber kunnet opnå en 
yderligere tyngde.  
 
8.3. Kvaliteten og omfanget af bladet vurderes fint at stå mål med bladkontingentets størrelse, 
herunder har klubberne generelt udtrykt en bred tilfredshed med medlemsbladet og samarbejdet 
ses at være i stabil drift. 
Bladkontingentet er uændret kr. 50 pr. husstand i 2010/11, men må på sigt forventes at stige i takt 
med portostigningerne.  
 
 
9. Det internationale samarbejde 
 
Vi stiler mod at få en dansk repræsentant i den alpine komité i FIS i forbindelse med FIS 
kongressen i Antalya/Tyrkiet i juni d.å., hvor skiforbundet deltager med i alt 4 deltagere.  
 
 
10. Økonomi. 
 
Administrationschefen og kassereren styrer fortsat på kompetent og betryggende vis skiforbundets 
økonomi. Senest med et årsresultat som forventet og hvor en del af egenkapitalen blev disponeret 
i forbindelse med årets OL-satsning. 
 
Generelt set er indtægterne til idrætten fra Danske Spil blevet mindre, men skiforbundets samlede 
scoring i fordelingsnøglen modvirker den fulde negative virkning af de dalende indtægter fra 
Danske Spil. 
 
Grundet den sportsligt og numerisk gunstige deltagelse i VM, alpin og langrend i 2009, modtager 
skiforbundet i 2010 et større tilskud fra FIS end i 2009. 
 
Der foreligger et budgetoverslag/estimat for den kommende 4-årige periode. 
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11. Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer 
 
11.1. I den forløbne periode har skiforbundet ikke haft tilgang af tunge økonomiske sponsorer, men 
flere mindre aftaler er blevet indgået. P.t. omfatter aftalerne og samarbejdet områderne beklæd-
ning, transportører, turist- og rejsebureauer. 
Der er endvidere blevet nedsat et ”Grejudvalg”, der skal afdække og koordinere behovene for 
leverandøraftaler, især på ski- og snowboardudstyr.  
 
11.2. Skiforbundet har længe søgt efter en egnet lokalitet i Østrig, der kan anvendes til både klub 
og disciplinteams aktiviteter. Med indgåelsen af en flerårig aftale om anvendelsen af Villa 
Lukashansl i Bruck ved skiområderne Zell am See og Kaprun, er dette ønske langt om længe gået 
i opfyldelse og en besigtigelsestur blev gennemført i slutningen af marts. 
Tilsvarende har det desværre ikke været muligt på samme gode måde at udpege en nordlig 
destination.  
 
11.3. Fremtidsperspektiv. 
 
P.g.a. af eftervirkningerne af finanskrisen har sponsormarkedet fortsat svære vilkår, men det 
nedsatte sponsorudvalg søger dog ufortrødent at indfri bestyrelsens målsætning om at øge 
tilgangen af både økonomiske sponsorer og produktsponsorer til skiforbundet. Forskellige 
koncepter og sponsorpakker er blevet udviklet, og netværk er blevet aktiveret, hvorved 
mulighederne for at generere sponsorindtægter – når markedet begynder at vende - anses som 
værende gode.   
 
 
12. Bestyrelsens aktiviteter. 
 
Bestyrelsen har i perioden forrettet sit hverv gennem bl.a. seks møder og et seminar med mellem-
faldende forberedelser. Endvidere pågår der kontinuerligt en koordination i Økonomiudvalget og 
Sponsorudvalget med henblik på at lede skiforbundets samlede virksomhed. 
Af andre nøgleaktiviteter kan nævnes deltagelse i Skisportens Dag og eliteseminaret samt 
repræsentation ved nøgleaktiviteter hos DIF/DOK og Team DK samt ved en række af de nationale 
kreds- og Danmarksmesterskaber. 
Flere bestyrelsesmedlemmer har af tidsmæssige eller øvrige årsager valgt, at afslutte deres 
engagement i bestyrelsesarbejdet ved udgangen af dette bestyrelsesår. Bestyrelsen har haft 
nedsat en opstillingskomité, der har fundet flere nye kandidater til bestyrelsen, bl.a. fra klubmiljøet, 
og der er lagt en fremsynet plan som kan føre frem til det tidligere annoncerede formandsskifte i 
2011.   
 
 
13. Afslutning. 
 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle de frivillige personer, der som leder, træner eller 
hjælper har ydet en indsats i gennemførelsen af skiforbundets aktiviteter. 
Ligeledes en tak til skiforbundets ansatte for indsatsen samt til skiforbundets idrætslige og 
kommercielle partnere for et godt og udbytterigt samarbejde i det forgangne år. 
 
Hermed afsluttes beretningen - tak. 
 
P.b.v. 
 
Henrik V. Nørgaard 
Formand 
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