
 
 
 
 

BERETNING 
 

For perioden april 2007 – april 2008 
 

Forudsættes læst af deltagerne i repræsentantskabsmødet, idet den mundtlige beretning vil 
fremhæve 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 arbejde med fokus på sporten og de organisatoriske 
forhold, marketingsplan og medlemsblad.  
Vi har under midtvejsmøderne drøftet en række principielle forhold med klubberne, bl.a. vedr. 
kontingentstruktur, samt haft en dialog med disciplinteams vedr. udviklingen af Dansk Skiforbunds 
samlede virksomhed.  
I Idrættens Verden har vi et tæt og positivt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og 
Team Danmark (Team DK). Formandsskiftet i DIF sidste år, fra Kai Holm til Niels Nygaard har 
medført en langt mere åben og givende dialog mellem DIF og specialforbundene, især på 
formandsniveau, men det breder sig også nedad i rækkerne med gode synergier. Hos Team DK er 
direktør Michael Andersen trådt i karakter med en synlighed og gennemskuelighed, der borger 
godt for udmøntningen af støttekonceptet for eliteidrætten i fremtiden. 
Sidste års beretning indeholdte flere tunge emneafsnit som kvittering for at udarbejdelsen af større 
og blivende projekter var tilendebragt, herunder bl.a. mission, vision og kerneområder. Dette års 
beretning vil dermed ikke have helt samme karakter og omfang, idet de blivende koncepter 
fremgår af vores hjemmeside. 
 
1.2. Det forgangne år har været et positivt og oplevelsesrigt år, der bl.a. gjorde sig særligt 
bemærket p.g.a. følgende udefra kommende forhold: 
� Skisæsonen har været præget af de generelt gode sneforhold i både Norden og Alperne, der 

bl.a. har sikret gennemførelse af alle planlagte mesterskaber. Desværre gav snemængderne i 
Danmark ikke store muligheder for gennemførelse af træning og konkurrencer. 

� Sæsonen 2007/08 er en periode uden hverken VM eller OL, hvorfor de internationale aktiviteter 
var centreret om deltagelse i EC og WC løb. 

� De internationale udtagelseskrav til OL i 2010 foreligger, og selvom de er forholdsvis høje, blev 
der i løbet af sæsonen leveret sportslige resultater fra flere atleters side, der vækker 
berettigede forhåbninger om dansk deltagelse i Vinter OL 2010 og 2014. 

� Team Danmark viser igen konkret interesse i at medvirke til udvikling og støtte af de bedste 
atleter. 

� På det idrætspolitiske plan har det internationalt været et ”stille” år, da der ikke har været 
afholdt kongresser i hverken FIS eller Interski. 

 
1.3. Året 2007/08 kan kort karakteriseres ved, at vi har oplevet en skisæson med særdeles gode 
sneforhold i Norden og i Alperne generelt, flere sportslige resultater, der peger i retning af mulig OL 
deltagelse i 2010 og 2014 samt et medlemsblad, der er omtalt positivt af klubberne 
 
I det efterfølgende har vi valgt at berette om følgende: 
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� Det overordnede grundlag. 
� Eliteskisporten, herunder talentudvikling. 
� Breddeaktiviteter. 
� Den frivillige som den professionelle organisation. 
� Klubber og medlemmer. 
� Medlemskonceptet. 
� Medlemsbladet. 
� Det internationale samarbejde. 
� Økonomi, genopbygning og styring. 
� Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer. 
� Bestyrelsens aktiviteter. 
 
 
2. Det overordnede grundlag.  
 
Forbundets mission, vision og kerneområder foreligger og følges i  almindelighed. I tilslutning 
henstår en udarbejdelse af et overordnet og værdibaseret grundlag for DSkiF’s samlede 
virksomhed i form af ”Værdierne i DSkiF – det står vi for, og det står vi sammen om!”, idet denne 
del af HHR-projektet ikke er afsluttet.  
 
I perioden er der afdækket og registreret et behov for at rulle/opdatere den i 2001 udarbejdede 
breddeidrætspolitik, og i tilslutning at foretage koordination med DIF’s politiske program.    
 
 
3. Eliteskisporten, herunder talentudvikling. 
 
3.1. Bestyrelsen har i den forløbne periode fortsat forsøgt at danne tyngde og medvirke til en større 
fokusering på forbundets sportslige aktiviteter, herunder talentproduktion i respektive discipliner. 
Til sæsonen 08, har forbundet fået støtte, til den fortsatte udvikling af det sportslige niveau, via et 
hovedsponsorat fra Højmark Skirejser, som har givet atleter på landshold & talenthold muligheden, 
for at træne og bo omkostningsfrit i Dansk Skiforbunds nye sydlige træningsdestination Zell am 
See. Samarbejdet med Højmark & Zell am See erstatter ikke det mangeårige samarbejde med 
destinationen Hafjell, men understøtter det samlede arbejde med lands- & talentholdsudvikling. 
 
3.2. Freestyle: 
Der har været en løbende udvikling i Freestyle Disciplin team omkring arbejdet med oprettelse af 
rekrutteringshold, talenthold og landshold. I efteråret 2007 blev de første udvalgte hold sammensat 
i disciplinen. Sammensætningen skete på baggrund af en fastlagt ansøgningsprocedure, samt en 
efterfølgende udvælgelsesproces.  
Team Danmark har støttet en af de udvalgte atleter, Sophie Fjellvang-Sølling.  
I den afviklede sæson har der været deltagelse i internationale konkurrencer, i følgende discipliner: 

• Pukler 
• Slopestyle 
• SkiersX 

Der er ikke opnået resultater på internationalt niveau. 
 
3.3. Snowboard: 
I disciplinen er oprettet talenthold og landshold, hvor der er indplacerede atleter. I indeværende 
sæson har to atleter deltaget i internationale konkurrencer. Af udvalgte resultater, skal her nævnes 
Julie Lundholdt’s enestående WC resultater, hvor hun bl.a. løb sig til en 6. plads, som årets bedste 
resultat, i en OL disciplin. Julie Lundhold er fortsat støttet af Team Danmark omkring fysisk 
træning. Der har ikke været væsentlig tilgang af nye atleter til disciplinen. 
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3.4. Telemark 
Disciplinen arbejder med A & B landshold. Der har været stor international aktivitet, med flere 
topresultater, på det højeste internationale niveau. Blandt andet kan nævnes Julie Duedahls 
samlede 8. pl. samt Troels Tore Larsens samlede 4. plads i den klassiske disciplin. Det er fortsat 
en forholdsvis smal trup, som deltager på A & B landsholdet. Rekrutteringen af nye atleter, sker 
fortsat via den årlige Telemark tur, samt via et meget bredt forankret DM. 
  
3.5. Langrend: 
Det elitære arbejde, er fortrinsvis forankret i Københavns Skiklub, som i samarbejde med Team 
København har startet et eliteprojekt for de bedste langrendsatleter. Københavns Skiklub har ansat 
en deltidstræner Nicklas Grön, som arbejder med de udvalgte atleter. Dansk Skiforbund støtter 
dette arbejde, via Nordisk Disciplin team. Der har været stor international deltagelse, bredt i 
gruppen. Resultatmæssigt har det dog ikke været den store sæson. Dog skal bemærkes Jonas 
Thor Olsens gennemførelse af Tour de Ski og senest hans sejr i verdens hårdeste langrends 
konkurrence Artic Cirkel Race. Via gruppens samlede indsats forventes der resultatmæssig 
udvikling til den kommende sæson.  
  
3.6. Alpint 
Via alpint disciplin team elitearbejde målrettet atleter, som aldersmæssigt ligger under landshold 
niveau, har ADT fået oparbejdet en stor talentmasse, som vil slå endeligt igennem indenfor de 
næste par sæsoner. Navnlig har der været stor målrettet aktivitet i U15 gruppen, hvorfor at der blev 
lavet enestående resultater til årets ”Børne VM”, Topolino Cup. Nævnes her skal også Markus 
Kilsgaard, som leverede et enestående resultat i storslalom, ved at køre sig til 47 FIS point i en FIS 
konkurrence på Vassfjeldet ved Tronheim.  
I efteråret 2007, valgte Johnny Albertsen at stoppe sin idrætskarriere. Det har betydet at der ikke 
har været internationale aktiviteter på senior niveau, i den afviklede sæson. 
 
 3.7. Rulleski 
Deltagelsen i nationale og internationale rulleskikonkurrencer har været vigende, og der er ikke 
opnået bemærkelsesværdige internationale resultater.  
 
  
4. Breddeaktiviteter. 
 
4.1. For at kunne støtte op omkring det nødvendige generationsskifte, som skal tilsikre fortsat 
fremgang i antal udøvere og antal medlemmer generelt, har bestyrelsen, fortsat haft fokus på at 
målrette aktiviteterne efter målgruppen af børn, unge og børnefamilier. Aktiviteterne har været en 
videreførelse af aktiviteter fra forrige periode, med primært fokus på styrkelse af koncepterne. 
 
4.2. Skileg 
Skileg har i perioden været afviklet, for tredje gang med stor hjælp og støtte fra Roskilde Skiklub. 
På trods af manglede sne, er skileg blevet afviklet med deltagelse af mere end 350 børn fra 
storkøbenhavnske udflytterbørnehaver. Skileg var også et indslag på skievent 2007, hvor der i 
ugen op til eventen blev afviklet skileg på Københavns Rådhusplads. Skilegs forankring i 
skiklubberne, er fortsat et fokus område, men principperne bag skileg er blevet videre udviklet i 
flere skiklubber. Blandt andet har Hobro Skiklub udarbejdet et ”Skileg” koncept. Konceptet tager 
udgangspunkt i alpin ski, og stor forældre opbakning. 
 
4.3. Skieventen 
Skieventen vendte i 2007 tilbage til Købehavn, hvor eventen blev afviklet på Rådhuspladsen. 
Eventen var i år udbygget med en ekstra skibakke, hvor der blev gennemført en selvstændig 
freestyle konkurrence, udviklet og afviklet af Frostgun. Udover de to bakker var eventen forankret i 



 4 

to store telte, hvor et bredt udsnit af Danmarks skierhverv udstillede og præsenterede deres 
produkter. I teltet var skiforbundet repræsenterede af 7 skiklubber, som på kreativ vis informerede 
om skiklubbernes arbejde og tilbud. Henover dagen var der en del besøgende på standene. 
Samlet var der hen ved 120.000 besøgende fordelt over de to dage, dog var antallet af besøgende 
i teltene ikke helt på niveau med antallet af tilskuerne til aktiviteterne på de to skibakker. 
Skievent 2008, afvikles den første weekend i november i Århus. 
 
4.4. Freestyleacademy (FSA) 
Over de sidste to sæsoner, har skiforbundet i samarbejde med Frostgun arrangeret FSA (Mountain 
Camp) med stor succes. Konceptet er nu forankret i miljøet, hvorfor at skiforbundet har trukket sig 
ud af dette samarbejde efter afviklingen af campen i uge 42. FSA fortsætter naturligvis, i samme 
spor og var til den afviklede camp i uge 42, blevet styrket af en international ekspert coach. Udover 
FSA har der været afviklet Din Camp. Din Camp er forankret i skiklub miljøet og Freestyle disciplin 
team. Din Camp satser på at ramme samme aldersmålgruppe som FSA, men har alle discipliner 
med i programmet. Det vil sige at deltagerne på Din Camp, kan stifte bekendtskab med alpint, 
freestyle og snowboard på samme camp. Begge camps afvikles i sommer og efterårsperioden. 
  
4.5. Instruktør og træner kurser 
Alpjn Klubinstruktør (AKI) blev i år afviklet med to hold. Den teoretiske del blev afviklet i 
samarbejde med DIF, således at det teoretiske niveau følger de eksisterende DIF trænerkurser. 
På trods af de stigende aktiviteter i klubberne omkring konkurrence skiløb, har der været lille/ingen 
søgning til træner 1 & 2. Det har betydet at begge kurser blev aflyst i sæson 08. I klubregi er der 
dog afviklet et inspirationskursus/trænerkursus, med Johnny Albertsen på Hafjell. Dette kursus 
havde stor søgning og blev afviklet med succes.,  
 
4.6. Klubbesøg og udvikling 
I den forløbne periode har der været afviklet et meget lille antal klubbesøg, og der er ikke indgået 
nye aftaler om klubudviklingsforløb. Bestyrelsen har haft stor opmærksomhed omkring dette 
problem, da det numeriske antal ikke opfylder aftalen mellem DIF & DSkiF.  
 
 
5. Den frivillige og den professionelle organisation. 
 
5.1. Disciplin Teams 
Med afsæt i den vedtagne lovændring på sidste repræsentantskabsmøde, er der efter en 
langstrakt proces nu oprettet og bemandet et Disciplinteam Uddannelse. Dette team vil videreføre 
de tidligere aktiviteter forankret i Den Danske Skiskole samt på sigt udvide uddannelsesporteføljen. 
Personerne, som står bag organisationen, ønskes velkommen tilbage i forbundets rækker. 
 
Det er fortsat disciplinteams, der ikke helt udfylder de rammer og opgaver, bestyrelsen oprindeligt 
havde skitseret. Men det er også et bredt spekter af opgaver for et team at være videncenter samt 
at planlægge og gennemføre såvel bredde- som eliteaktiviteter. Derfor har bestyrelsen og den 
professionelle organisation fulgt processen nøje og i muligt omfang givet rådgivning og sparring. 
For at sætte fart i opbygningen af videnscenteret på skiportal.dk, ligger det lige for at den 
kommende breddekonsulent må kaste sig over at få indsamlet og redigeret den information, der 
skal indgå i videnscenteret for respektive discipliner. 
 
Der er ved flere lejligheder taget tilløb til gennemførelse af et fælles koordinerende 
udviklingsseminar for disciplinteams. Uagtet at en større gruppe af teammedlemmer udtrykker at 
de kan se behovet for et sådant seminar, er det ikke lykkes at time og opnå fornøden opbakning til 
at seminaret kunne gennemføres. Skuffende, men nok et karakteristisk udtryk for den virkelighed, 
der hersker uden for skisæsonen.  
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5.2. Den professionelle organisation 
 
Henover året er der sket to udskiftninger i holdopstillingen i den professionelle organisation. 
Marketingskonsulent Annette Cristensen valgte at søge tilbage til sin gamle branche, og blev 
derfor i efteråret 2007 skiftet ud med Heidi Jensen, hvilket bl.a. på positivsiden førte til 
udarbejdelse af en ny marketingsplan, der blev behandlet på bestyrelsesseminaret. 
Breddekonsulent Klavs Klavsen valgte et job hos et andet specialforbund umiddelbart inden 
udløbet af to-års perioden, som vi havde aftale med DIF om. Med de manglende resultater omkring 
gennemførelse af klubudviklingsforløb, hvervning af nye klubber m.v., var det tvivlsomt om vi 
kunne have fået forlænget aftalen med DIF, men dette gav DIF så tilsagn om i et forløb med en ny 
breddekonsulent. Stillingen er fortsat vakant, idet vi gennem en tålmodig ansættelsesproces 
ønsker vi at finde den helt rette person, der som breddekonsulent kan ”levere varen” i forhold til 
klubber og disciplinteams. 
I perioden med personeludskiftning og –vakance, har administrationschef Kenneth Bøggild været 
både ankermand og blæksprutte i en til tider hektisk hverdag. En solid indsats fra Kenneths side 
som vækker anerkendelse og påskønnelse. 
Som supplement til de fuldtidsansatte medarbejdere, anvender vi fortsat Henrik Fritzen som 
freelance kommunikationsmedarbejder, ligesom vi anvender DIF’s støttefunktioner til løsning af 
administrations- og bogføringsopgaver. En fleksibel organisering som vi vurderer dækker behovet 
og samtidig er Cost Effective. 
 
 
6. Klubber og medlemmer 
 
I DIF’s officielle opgørelse af antal klubber og medlemmer i 2006 blev vi registreret med 58 klubber 
og 11.010 medlemmer. Dette udgjorde den dårligste numeriske statistik siden 1988 (hvor denne 
reg. begyndte).  
I 2007 blev vi registreret med 58 klubber og 10.327 medlemmer. Desværre endnu en tilbagegang i 
medlemstallet, denne gang på 683 medlemmer, hvilket nok var forudset på grund af de ringe 
sneforhold i skisæsonen 2006/07. Reelt er vi flere både klubber og medlemmer, men igen har der 
været et problem med flere klubbers rettidige omhu omkring overholdelse af indberetningsdatoen. 
 
I 2007/08 var der tilgang af 5 nye klubber og afgang af 4 klubber. 
Aktuel medlemsstatus: 11.074. 
 
 
7. Medlemskonceptet. 
 
DSkiF's medlemskoncept i forhold til klubberne omfatter kerneydelserne: 

• Medlemsadministration.  
• IT-støtte, klubnet, web-applikation etc.  
• Klubudviklingsforløb.  
• Klubbesøg.  
• Støtte til tilrettelæggelse af lokale hvervekampagner.  
• Formidling af networking mellem klubber.  
• Generel eksponering af hvad skiklubberne har at tilbyde deres medlemmer. 

DSkiF's medlemskoncept i forhold til nye skiklubber omfatter kerneydelserne: 

• Støtte til etablering af klubben.  
• Støtte til tilrettelæggelse og gennemførelse af nøgleaktiviteter i klubbens to første sæsoner.  
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• De under pkt. 1 nævnte kerneydelser. 

DSkiF's medlemskoncept i forhold til klubbernes medlemmer: 

• Udstedelse af medlemskort, der tilsendes det enkelte medlem (husstand).  
• Tilbud om deltagelse på talenthold og landshold efter fastsatte udtagelseskriterier (DT).  
• Tilbud om deltagelse i Freestyle Academy samt instruktør- og træneruddannelser (i samar-

bejde med DDS).  
• Medlemsblad tilsendt medlemshusstanden.  
• Adgang til vidensbank på skiportal.dk.  
• Tilbud om rejser og liftkort til attraktive priser. 

I relation til ovennævnte kan det nævnes at den professionelle organisation kontinuert er i dialog 
med DIF’s IT-afdeling vedr. udvikling og drift af administrationssystemer, platform for hjemmesider 
etc. 
 
Vedr. medlemskort, udstedes der nu et årligt elektronisk medlemskort, og administrationsomkost-
ningerne til dette formål er dermed på et minimumsniveau.  
 
Bestyrelsen har fortsat til hensigt løbende at udvikle medlemskonceptet i forhold til de ændringer, 
der sker i samfundet og i Idrættens Verden hhv. de behov og ønsker, der fremsættes af 
skiklubberne. 
 
 
8. Medlemsbladet. 
 
8.1. Vi indgik sidste år et nyt bladsamarbejde med Mediehuset LUKSUS med 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. 45 (portotilskud). 
 
Motivationen var klar, idet vi med denne aftale ville opnå en udgivelse mere pr. sæson, flere sider, 
mere aktuelt stof og en prisnedsættelse på kr. 5 pr. sæson/husstand. 
 
8.2. Medlemsbladet kom til at hedde Pist n’ Powder SKI, og på grundlag af spontane tilbagemeld-
ninger fra klubberne samt bestyrelsens egne oplevelser, er vurderingen, at vi er kommet rigtig godt 
i land med den første bladsæson i samarbejdet. Få ting skal fortsat udvikles, herunder den 
kontinuerte formidling af interessant og aktuelt stof fra de mangfoldige discipliner. 
 
8.3. Kvaliteten og omfanget af bladet vurderes fint at stå mål med bladkontingentets størrelse, der 
er baseret på at skygge portoudgiften, Bladkontingentet kunne ved sidste repræsentantskabsmøde 
nedsættes fra kr. 50 til kr. 45, men henset til den markante portostigning hos Post Danmark, og 
manglen på landsdækkende distributører som alternativ, er der behov for at revurdere kontingent-
satsen. 
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9. Det internationale samarbejde 
 
9.1. Fra det internationale samarbejde skal det berettes at der i det forløbne år ikke har været 
afholdt væsentlige internationale møder, hvorfor vi har fulgt med i udviklingen gennem læsning 
FIS’s bulletiner, ranglister m.v.  
 
9.2. Et generationsskifte blandt vore internationale repræsentanter er søgt gennemført, men uden 
at de rette personer har givet tilsagn om at deltage i dette vigtige arbejde, hvorfor denne opgave 
må udskydes til løsning i 2009 eller 2010. 
 
9.3. Deltagelse i FIS’s kongres i maj 2008 er under forberedelse, og p.t. er tre danske deltagere 
tilmeldt.  
 
 
10. Økonomi, genopbygning og styring. 
 
Administrationschefen og kassereren styrer på kompetent og betryggende vis forbundets økonomi. 
Senest med et årsresultat som forventet og egenkapitalen er fortsat i positiv genopbygning. 
  
 
11. Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer 
 
11.1. I den forløbne periode er der ikke tilgået nye partnere til forbundet, men der er indgået en 
væsentlig sponsoraftale, som støtter arbejdet med det elitære sportslige niveau. Forbundet 
arbejder fortsat med de strategiske målsætninger, omkring partnere og sponsorer: 

• En partner skal støtte forbundet kerne forretning. 
• Sponsorer skal sikre afviklingen af forbundets mål og nøgleaktiviteter, herunder støtte mål 

og vision for forbundet. 
 
11.2. Forbundets samarbejdspartnere har i den forløbne sæson været følgende; 
 
Salomon Danmark 
I den forløbne sæson har der været evalueret på aftalen, i samarbejde med Salomon. Der arbejdes 
på en gennemgang af Dansk Skiforbunds behov, inden indgåelse af en ny samarbejdsaftale.. 
 
Nortlander (indgået i 2006) 
De er partner på destinationen Frankrig 
 
S3 (indgået i 2006) 
De er partner på destinationen Schweiz 
 
Højmark Skirejser (indgået i 2005) 
 
Transportpartnere 
Scandlines Specielrabat til alle medlemmer. 
DFDS Specielrabat til eliteløbere – og anden rabat til resten. 
Stenaline Specieloverfart til talentløbere, samarbejdsaftalen er udvidet. 
 
Projektpartnere 
Vi har nogle overordnede projekter, som vi stort set har samme partnere på hver gang: 
Østrigs Turistbureau, Norges Turistbureau, Sveriges Turistbureau, Scandlines, 
Surf og Ski, Intersport og Ski1. 
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11.3. Opnåede resultater og fremtidsperspektiv. 
 
I perioden er indgået sponsoraftale med Højmark Skirejser, som støtter Dansk Skiforbunds arbejde 
på det elitære niveau, som hovedsponsor for talenthold og landshold på tværs af alle discipliner. 
Aftalen betyder at vores bedste atleter kan bruge facilliterne i Zell am See gratis.  
Forbundets marketingkonsulent vil følge bestyrelsens målsætning om at øge tilgangen af 
produktsponsorater, målrettet vores bedste atleter, samt tilgangen af økonomiske sponsorer til 
forbundet. 
 
 
12. Bestyrelsens aktiviteter. 
 
Bestyrelsen har i perioden forrettet sit hverv gennem bl.a. seks møder og et seminar med mellem-
faldende forberedelser. Af nye mødeaktiviteter fra sidste år, kan nævnes at midtvejsmøderne med 
klubberne samt eliteseminaret med atleter, trænere/ledere og forældre er kommet for at blive.   
I tilslutning har bestyrelsen været repræsenteret til nøgleaktiviteter hos DIF og Team Danmark 
samt ved en række af de nationale kreds- og Danmarks-mesterskaber. 
 
 
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 forbundets aktiviteter. 
Ligeledes en tak til forbundets ansatte for indsatsen samt til forbundets idrætslige og kommercielle 
partnere for et godt og udbytterigt samarbejde i det forgangne år. 
 
Hermed afsluttes beretningen - tak. 
 
P.b.v. 
 
Henrik Nørgaard 
Formand 
 
 
 


