BERETNING
For perioden april 2008 – april 2009
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 fortsætte udviklingsarbejdet med fokus på sporten,
de organisatoriske forhold, økonomien og kommunikationen.
I Idrættens Verden har vi et tæt og positivt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF),
Danmarks Olympiske Komité (DOK) og Team Danmark (Team DK). Der pågår en åben og givende
dialog mellem DIF og specialforbundene, og i relation til Team DK, er vi kommet inden for i varmen
igen med økonomisk støtte til to atleter.
Dette år har de mest vidtrækkende emner, som bestyrelsen har arbejdet med, været en
beskrivelse af oplæg til en ny elitepolitik samt en revurdering af breddepolitikken fra 2001.
De planlagte midtvejsmøder med klubberne i november 2008 blev desværre aflyst grundet
svigtende tilmelding fra klubbernes side. Der er gennemført en logokonkurrence, og at et af de
indsendte forslag - i tilpasset form - er iværksat som forbundets nye logo
1.2. Det forgangne år har været et positivt og oplevelsesrigt år, der bl.a. gjorde sig særligt
bemærket p.g.a. følgende forhold:
Skisæsonen har været præget af særdeles gode sneforhold i både Norden og Alperne, der
bl.a. har sikret gennemførelse af alle planlagte mesterskaber. Desværre gav snemængderne i
Danmark kun begrænsede muligheder for gennemførelse af træning og konkurrencer.
Sæsonen 2008/09 var en periode med deltagelse i både VM og UOL samt i EC og WC løb.
De internationale udtagelseskrav til OL i 2010 har været kendt i ca. et års tid, og selvom de er
forholdsvis høje, er der i løbet af sæsonen leveret sportslige resultater fra flere atleters side,
der har medført registrering hos DOK af atleter på kandidat- eller aspirantlisten, der kan
medføre en bredere dansk deltagelse i Vinter OL 2010 end før antaget..
Team Danmark har i perioden vist konkret interesse i at medvirke til udvikling og støtte af de
bedste atleter, idet to atleter indgår i et individuelt støtteprogram.
På det idrætspolitiske plan har der i sommeren 2008 været afholdt en international kongres i
FIS regi, men grundet sygdom og arbejdspres var forbundet desværre ikke repræsenteret.
Der er gennemført en logokonkurrence, og at et af de indsendte forslag - i tilpasset form - er
iværksat som forbundets nye logo
1.3. I det efterfølgende har vi valgt at berette om følgende:
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 er der
i perioden foretaget en revurdering af breddepolitikken, resultatet heraf er præsenteret og drøftet
på formødet inden repræsentantskabsmødet.
I perioden er der afdækket og registreret et behov for at beskrive en elitepolitik, et arbejde som er
pågået i de seneste måneder, og det foreløbige resultat er præsenteret og nøglespørgsmål er
drøftet, ligeledes på formødet inden repræsentantskabsmødet.
Med hensyn til foretage en samlet koordination med DIF’s politiske program, henstår denne
opgave, idet der fra DIF’s side er sket flere organisatoriske ændringer samt at flere politikker er
under revidering.
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.
3.2. Freestyle:
I perioden har freestyle DT arbejdet med oprettelse af rekrutteringshold, talenthold og landshold, i
alle discipliner. I efteråret 2007 blev de første udvalgte hold sammensat i disciplinen, for den
kommende sæson. 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 opnået resultater på internationalt niveau i SkiersX, samt en atlet har kørt sig op på et
niveau så deltagelse i WC 09/10 er mulig i disciplinen pukler.
Vedrørende den nationale elite har der været fremgang på antallet som satser på freestyle skiløb,
hvorfor at toppen i den nationale elite er blevet bredere.
3.3. Snowboard:
I disciplinen er oprettet talenthold og landshold, hvor der er indplacerede atleter. I indeværende
sæson har 5 atleter deltaget i internationale konkurrencer. Af udvalgte resultater, skal her nævnes
Julie Lundholdt’s enestående VM resultater, hvor hun bl.a. løb sig til en 6. plads, som årets bedste
resultat, i en OL disciplin. Team Danmark har støttet en af de udvalgte atleter, Julie Lundhold. Der
har ikke været væsentlig tilgang af nye atleter til disciplinen, men dog har der været en betydelig
øgning i international konkurrence deltagelse i disciplinen.
3.4. Telemark
Disciplinen arbejder med A & B landshold. Der har været stor international aktivitet, med flere
topresultater, på det højeste internationale niveau. Thomas Bergfors vandt i januar måned 2009
Junior VM i Telemark sprint i Kreischberg Østrig og har gennem sæsonen åndet Troels grundigt i
nakken. DM i Uvdal var kendetegnet ved sejrer til favoritterne.
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.
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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. Holte Ski deltager i
elitearbejdet med 2 atleter og dækker trænerløn forholdsmæssigt.
Danmarks 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 har VM deltagelsen vist gode takter, hvor især 3 atleters indsats har været over forventning.
Det skal endvidere bemærkes, at Jonas Thor Olsen i denne sæson har gennemført Tour de Ski for
2. gang og vundet verdens hårdeste langrendskonkurrence, Arctic Circle Race, i 2008. Via
gruppens samlede indsats forventes der resultatmæssig udvikling til den kommende sæson.
3.6. Alpint
Alpint Disciplin Team har gennem en årrække arbejdet målrettet med ungdoms atleterne, og
gruppen strækker sig nu fra boblere (98-99), U-15 (94-97) til U-19 (93-90). Løbere fra både U-15
og U-19 har deltaget i mange internationale konkurrencer, og der er præsteret mange gode
resultater.
De vigtigste internationale konkurrencer kan kort nævnes. Syv løbere fra U-15 deltog i uge 8 ved
Børne VM (Topolino) i Italien. I januar blev fem U-19 løbere udtaget af DOK og deltog i ungdoms
OL, der blev afholdt i uge 8 i Polen. Fire andre U-19 løbere deltog sammen med tre senior løbere i
VM, der blev afholdt i uge 7 i Val d’Isére i Frankrig.
At stille med mange deltagere ved VM er et bevidst valg, da deltagelse ved store internationale
stævner på samme tid fungerer som en spændende og motiverende milepæl i skikarrieren og
samtidig giver god læring og ”hærdning” af løberne. Desuden giver en stor deltagelse good-will og
tilskud fra FIS. Dette tilskud er en vigtig del af Dskif’s indtægter, og er nødvendigt for at opretholde
et tilstrækkeligt idrætsligt aktivitets- og kvalitetsniveau. .
DOK har på baggrund af sæsonens resultater registreret syv løbere på Vinter OL kandidat- eller
aspirantlisten. Om der vil være dansk alpin deltagelse ved Vinter OL 2010 afgøres først senere,
men uanset deltagelse eller ej i 2010, giver de mange løbere på DOK´s liste interessante
perspektiver frem mod Vinter OL 2014, da de registrerede løbere nu aldersmæssigt ligger mellem
16 og 25 år.
Hvis der skal fremhæves enkelte sportslige resultater kan nævnes Casper Dyrbye’s 9. plads i
slalom ved Børne VM - det er 2. år i træk, at der er et top ti resultat ved Børne VM. Herudover kan
fremhæves, at Markus Kilsgaard på den seneste FIS rangliste er nede på 40,77 i storslalom. Dette
niveau betyder, at Markus fortsat matcher toppen af sin aldersgruppe.
.
3.7. Rulleski
Deltagelsen i nationale og internationale rulleskikonkurrencer har været vigende, og der er ikke
opnået 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
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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.
Hneover sæsonen har der været perioder med sne, hvor aktiviteterne i disse perioder har været
intensiveret. Skileg blevet afviklet med deltagelse af mere end 350 børn fra storkøbenhavnske
udflytterbørnehaver. Skileg var også et indslag på skievent 2008, hvor der i ugen op til eventen
blev afviklet skileg på Bispetorvet i Århus. Optil eventen var 6 børnehaver involveret i skilegen, og
på selve dagen var ca. 1.000 børn igennem skileg. 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 alpint ”Skileg” koncept som afvikles på udvalgte klubture, med stor
forældre opbakning..
4.3. Skieventen
Skievent 2008, blev afviklet i Århus under perfekte forhold, forst og sol prægede det meste af
dagen,. Skieventen blev afviklet med en stor bakke, og et mindre skileg område, som lå lidt afsides
i forhold til hoved bakken. Der var historisk stor tilslutning til skieventen fra skiklubber og Danmarks
Skiforbunds frivillige, hvorfor at ca. 100 frivillige arbejde på dagen, for afviklingen af skieventen.
Dagen før hovedeventen blev der afviklet et Freestyle arrangement, under perfekte betingelser,
dygtigt afviklet af Michael Fugmann fra Frostgun. Skeiventen sluttede med en meget besøgt
Freestyle konkurrence hvor de bedste freestyle ski og snowboard atleter var samlet omkring Århus
Freestyle Open.. Henover dagen var der en del besøgende på standene. Samlet var der hen ved
45.000 besøgende..
Skievent 2009, afvikles den første weekend i oktober i Århus, og følge sop af en regional model.
4.4. Freestyle Camps
Vi har ikke haft afvikling af Camps eller tilsvarende i periode.
4.5. Instruktør og træner kurser
Alpjn Klubinstruktør (AKI) blev afviklet i uge 3, 2008 med to hold. På trods af den stigende
aktivitetet i klubberne omkring konkurrence skiløb, blev træner 1 & 2 også i år aflyst.
4.6. Klubbesøg og udvikling
I den forløbne periode har der været afviklet et meget lille antal klubbesøg, men efter tilgangen af
den nye breddekonsulent er der indgået flere nye aftaler om både klubbesøg og -udviklingsforløb.
Udviklingen peger således i retning af at forbundet kan opfylde aftalen mellem DIF & DSkiF
omkring disse aktiviteter, der er til gavn og glæde for klubbernes udvikling..
5. Den frivillige og den professionelle organisation.
5.1. Disciplin Teams
Elitearbejdet, herunder konkurrenceaktiviteterne foregår i alle teams på en god og veludviklet
måde, men på andre områder er der 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 opbygning og færdiggørelse af videnscenteret på skiportal.dk, er opgaven blevet
forankret hos breddekonsulenten, men det er fortsat respektive DT, der som specialister skal
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levere den substantielle information og illustrationer, der skal indgå i videnscenteret for respektive
discipliner.
Tilsvarende er der gjort indledende tanker om nedsættelse af et tværgående breddeaktivitetsudvalg under ledelse af breddekonsulenten.
5.2. Den professionelle organisation
Henover året er der sket to ændringer i holdopstillingen i den professionelle organisation.
Marketingskonsulent Heidi Jensen valgte - af familiemæssige årsager - at opsige sit engagement
med effekt i november 2008. Efter en revurdering af jobbet og mulighederne for indtægtsgivende
virksomhed på sponsorer, besluttede bestyrelsen ikke at genbesætte stillingen.
Marketingsplanen er nu forankret hos bestyrelsesmedlem Henrik Neelmeyer, og planen fik et
review på bestyrelsesseminaret. I tilslutning blev der nedsat en form for sponsorudvalg bestående
af to bestyrelsesmedlemmer og breddekonsulenten. Udvalget arbejder på opbygning af et
erhvervsnetværk samt flere tiltag baseret på OL.
Vedr. breddekonsulent har forbundet været igennem en lang og tålmodig ansættelsesproces, i
ønsket om at finde den helt rette ressourcestærke person, der som breddekonsulent kan ”levere
varen” i forhold til klubber og disciplinteams. Det mener vi at have fået med ansættelsen pr. d. 1.
februar 2009 af Tom Jensen.
I perioden med personeludskiftning og –vakance, har administrationschef Kenneth Bøggild trukket
læsset i relation til både eliten og bredden. 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.
I samarbejdet med Team Danmark, har forbundet senest ansat Magnus Vonsyld i en støttefunktion
til OL-kandidat Sophie Fjellvang-Sølling i Ski Cross. En tilsvarende støtteordning til OL-kandidat
Julie Lundholt i Boarder Cross er under etablering. Der er tale om kortvarige engagementer med
udløb ultimo februar 2010, umiddelbart efter Vinter-OL
6. Klubber og medlemmer
I DIF’s statistik blev vi i 2007 registreret med 58 klubber og 10.327 medlemmer. Desværre var det
endnu en tilbagegang i medlemstallet, dengang på 683 medlemmer.
På daværende tidspunkt, viste vi godt at vi reelt var flere både klubber og medlemmer, men der
havde igen været et problem med flere klubbers rettidige omhu omkring overholdelse af
indberetningsdatoen.
Denne situation har nu ændret sig til det bedre, idet DIF’s senest publicerede statistik for 2008
udviser 61 klubber og 11.287 medlemmer. En statistisk fremgang med tre klubber og næsten
1.000 medlemmer. Tillykke med os!
I 2008/09 var der tilgang af 3 nye klubber og afgang af 2 klubber.
Aktuel medlemsstatus: 11.287
7. Medlemskonceptet.
DSkiF's medlemskoncept i forhold til klubberne omfatter kerneydelserne:
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•
•
•
•
•
•
•

Medlemsadministration.
IT-støtte, klubnet, web-applikation etc.
Klubudviklingsforløb.
Klubbesøg.
Støtte til tilrettelæggelse af lokale hvervekampagner og events.
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.
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 samarbejde med DT-U).
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, kan klubmedlemmerne selv printe et elektronisk medlemskort, og
administrationsomkostningerne 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. 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. 45 – 50 (portotilskud).
8.2. En udflytning af bladets lay out til Sydamerika og trykningen til Baltikum har dog medført en
række praktiske udfordringer i relation til bladenes tilblivelse.
Annoncemarkedet er presset og det giver sig også udslag i antallet af annoncesider i bladet.
Modsat har artiklerne med relevans for forbund, DT og klubber fået en yderligere tyngde.
Bladet er under fortsat udvikling, herunder den kontinuerte formidling af interessant og aktuelt stof
fra de mangfoldige discipliner samt eksponering af klubprofiler og -tilhørsforhold.
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8.3. Kvaliteten og omfanget af bladet vurderes fint at stå mål med bladkontingentets størrelse, der
er baseret på at skygge portoudgiften, Bladkontingentet gennemgik ved sidste repræsentantskabsmøde en moderat opjustering fra kr. 45 til kr. 50 pr. husstand, dette som følge af den almene
portostigning hos Post Danmark.
9. Det internationale samarbejde
9.1. Fra det internationale samarbejde er der ikke særligt at berette ud over hvad der er alment
tilgængeligt i FIS’s bulletiner, ranglister m.v.
9.2. Et generationsskifte blandt vore internationale repræsentanter er søgt gennemført, men måtte
udskydes, da vi ikke have fået tilsagn fra de rette personer om at deltage i dette vigtige arbejde.
Bestyrelsen tager nu påny fat på denne opgave, med henblik på Dansk deltagelse i FIS’s kongres i
maj 2010 i Tyrkiet.
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. Med
hensyn til budget 2009, har bestyrelsen dog besluttet at disponere en del af egenkapitalen i
forbindelse med årets OL-satsning.
Generelt set er indtægterne til idrætten fra Danske Spil dalende, hvilket har medført at DIF’s
bestyrelse i marts 2009 bl.a. besluttede at reducere den professionelle organisation med 14%,
svarende til 11,5 årsværk. Andre kommende økonomiske reduktioner er emne på DIF’s Årsmøde i
april samt på Budgetmøde i efteråret. Hvilke eventuelle konsekvenser det endeligt vil få, for
størrelsen af DIF’s tilskud til specialforbundene, ved vi således endnu ikke med sikkerhed, men vi
kan have en svag forventning om at bloktilskuddet ikke ændres i større omfang.
Grundet den sportsligt og numerisk gunstige deltagelse i VM, alpin og langrend, kan forbundet
forudse at modtage et større tilskud fra FIS, hvilket i fuldt omfang dog først slår igennem i 2010.
Bestyrelsen har besluttet efter OL 2010 at udarbejde en økonomisk prognose for den kommende
4-årige periode.
11. Strategiske samarbejdspartnere og sponsorer
11.1. I den forløbne periode er der tilgået en ny væsentlig partner til forbundet, idet der er indgået
en sponsor- og beklædningsaftale med Craft..
11.2. Forbundets samarbejdspartnere har i den forløbne sæson været følgende;
Nortlander (indgået i 2006)
De er partner på destinationer i Frankrig.
Højmark Skirejser (indgået i 2005)
De er partner på destinationer i Østrig.
Transportpartnere
Scandlines Specialrabat til alle medlemmer.
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DFDS
Stenaline

Specialrabat til eliteløbere – og anden rabat til resten.
Specialoverfart til talentløbere.

Projektpartnere
Vi har nogle overordnede projekter, som vi stort set har samme partnere på hver gang:
• Østrigs Turistbureau,
• Scandlines,
11.3. Fremtidsperspektiv.
P.g.a. af finanskrisen har sponsormarkedet som bekendt svære vilkår. Bl.a. står flere
sponsoraftaler over for en genforhandling – uden sikkerhed for at de gentegnes af pgl. sponsor.
Fremadrettet forfølger det nedsatte sponsorudvalg dog ufortrødent bestyrelsens målsætning om at
øge tilgangen af både økonomiske sponsorer og produktsponsorer til forbundet.
12. Bestyrelsens aktiviteter.
Bestyrelsen har i perioden forrettet sit hverv gennem bl.a. seks møder og et seminar med mellemfaldende forberedelser. Af andre mødeaktiviteter kan nævnes eliteseminaret med atleter,
trænere/ledere og forældre som er kommet for at blive.
I tilslutning har bestyrelsen været repræsenteret til nøgleaktiviteter hos DIF/DOK og Team DK
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
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