Referat tema-bestyrelsesmøde den 25. november 2018 klokken 12:00-15:00
Deltagere:
Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kim Valentin (KV), Michael Rahbek Schmidt
(MRS), Jes Knudsen (JK), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Henrik Oksholm (HOK), Kenneth Bøggild (KB
(referent))
Afbud: Kuno Brodersen (KUB), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Signe Schøler
Dagsorden:
0. Åbning af mødet
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde
3. Temaer:
Internt:
Strategiarbejde, DIF
Målsætning: At implementere strategiplanen
• DSkiFs elitestrategi (oplæg ved AFM og Henrik Oksholm (gæst))
4. Eventuelt
Referat:
0. Åbning af mødet
AH åbnede mødet med en kort gennemgang af dagens tema/emne (DSkiFs elitestrategi). Det er vigtigt, at
behandlingen af dagens emne tager udgangspunkt i, hvordan elitestrategien understøtter klubbernes
arbejde og DSkiFs strategiimplementering. Ligeledes er det vigtigt, at vi i vores elitearbejde har klare
målbare resultatmål, dels i forhold til indsatserne, men også overordnet i forhold til de generelle
målsætninger.
HOK:
Fastlæggelse af DSkiFs overordnede elitestrategi er vigtig for DSkiFs fortsatte sportslige (konkurrence)
udvikling. Specielt for at sikre, at DSkiFs elite og sub-elite præsterer på et højere niveau. Ligeledes er det
vigtigt, at der skabes en rød tråd i det arbejde, som pågår omkring den sportslige udvikling, samt at denne
røde tråd understøtter den generelle rekrutteringsmålsætning, som er det overordnede mål.
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag
Mødeoplæg blev godkendt uden kommentar.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Temaer:
Internt:
Strategiarbejde, DIF
Målsætning: At implementere strategiplanen
• DSkiFs elitestrategi (oplæg ved AFM og Henrik Oksholm (gæst))

HOK åbnede emnet med en generel gennemgang af status samt de anvendte forudsætninger for
elitestrategien.

Forudsætningerne for fastlæggelse af DSkiFs elitestrategi:
•
•
•
•
•
•
•

Holdet går forud forud for individet
Vi ønsker en bredere pyramide med flere i talent- og elitemiljøet (T/E), miljøet i klub og derved også
kraftcentermiljøerne
Vi ønsker stabile strukturer og løbende talentarbejde
Mængde (antal aktive udøvere) er vigtig for at skabe struktur og holdfølelse
Gode, stabile talentudviklingsmiljøer understøtter rekruttering, dels til sporten, men også i forhold til
klubberne
Vi går fra et ønske om at kvalificere atleter til skigymnasiet til et mål om at understøtte atleterne hele
vejen (struktur)
Der skal etableres en struktur, som fortrinsvis har fokus på atleter bosat i Danmark

I sin åbning gennemgik HOK ligeledes ”Atlethuset” for at skabe klarhed om, hvorfor for eksempel holdet er
vigtigt, specielt i opbygning og rekrutteringsfasen.
”Atlethuset (model):

Pipeline: Der skal sikres en konstant rekruttering af nye atleter (bredt) via klubberne.

Kroppens ABC & fundamentale værdier: Her skabes grundlaget for den gode atlet uden specialisering.
Teknik & mentalt: Basal træning.
Teknisk/taktisk & leve som atlet: Udvikling af fokuserede atleter.
Rullende struktur – Fuldt set-up: Atleterne er nu dedikerede og har fokus på det samlede set-up (typisk
senioratleter).
Diskussion:
Lande omkring Danmark (Sverige og Norge) har fokus på at skabe en holdånd i skisport, således at holdet
skaber resultaterne, men fortsat med individet i fokus, så individuelle præstationer er resultatet af
holdfølelsen.
Vi skal ikke se bort fra løbere, som er bosat i udlandet, specielt udholdenhedsidrætter kan det være en
forudsætning for at opnå topresultater (top-30 i WC). I den grundlæggende træning (kroppens ABC) er
disciplinfokus ikke det bærende.
Det er vigtigt, at man følger atleten hele vejen, så man ikke mister atleterne i forløbet. Klubberne er centrale
for elitearbejdet, da det kontinuerlige sportslige arbejde skal foregå i klubberne, ligesom at de strukturtilbud,
der etableres, skal fungere som et supplement til atleternes træning i egen klub.
Det er vigtigt, at bestyrelsen er enig i de grundlæggende principper, således at der er klare pejlemærker og
værdier for DSkiFs elitearbejde.
DSkiFs talent og eliteorganisation (Kraftcentrene) kan godt diskuteres, da det er afgørende, at
organisationen understøtter udviklingen af DSkiFs talent- og elitearbejde. Elitestrategien kommer først,
dernæst organiseringen.
Strukturen skal sikre kontinuitet, men der kan via strukturen også skabes øget økonomi efter samme model,
som det som pågår i det nuværende alpine kraftcenter, hvor der er en tilpas mængde aktiviteter, som
betyder, at løberne og klubberne kan se mening med at bidrage økonomisk til den samlede løsning.
Der skal skabes nogle klare målbare målsætninger for de forudsætninger, som ligger til grund for
fastlæggelsen af DSkiFs elitestrategi.
Det kunne være interessant med benchmarking med lande, som umiddelbart ligner Danmark, men har
succes på det højeste elitære niveau, for derved at se, hvad det er, disse lande gør for at lykkes sportsligt.
Den økonomiske investering i atleter via struktur skal afpasses med det niveau, som atleterne har, for
eksempel acceptere at ungdomsløbere har betydelig egen finansiering, og jo længere atleten kommer
sportsligt og aldersmæssigt, øges støtten til den målrettede struktur.
Pengene skal bruges, hvor de giver mest mening. Skisporten er desværre en dyr idræt, men via skabelse af
struktur skal sporten gøres mere tilgængelig ved etablering af træningsfælleskaber (hold).
I arbejdet med fastlæggelse DSkiFs elitestrategi skal der tages hensyn til DIFs værdisæt samt de
anbefalinger, DIF har på området (talent- og elitearbejde).
Strukturen skal sikre, at der også stilles sportslige krav til atleterne, således at strukturen understøtter
atletens langsigtede udvikling.
Delkonklusion:
Forudsætningerne for fastlæggelsen af DSkiFs elitestrategi blev godkendt.
Der skal etableres tydelige mål for indsatserne i forhold til den samlede sportslige elite- og talentstrategi for
DSkiF.

Der skal ske en prioritering af discipliner, dels på grund af ressourcer, men også for at skabe klarhed for
atleterne.
Organisationen skal understøtte det, vi gerne vil opnå.
Allokering af økonomiske ressourcer skal følge der, hvor udviklingspotentialet numerisk er størst.
Med udgangspunkt i Atlethuset skal det afklares, hvad der skaber rekruttering, i samarbejde med klubberne.
Klubberne skal styrkes i deres sportslige arbejde, således at ansvar for den sportslige udvikling i atleternes
unge år placeres i klubberne.
Konklusion (todo):
HOK udarbejder konkret forslag til elitestrategi. Der nedsættes arbejdsgrupper til at kvalificere forslaget til
DSkiFs elitestrategi.
AFM er politisk tovholder i forhold til bestyrelsen. LMJ deltager i arbejdsgruppen sammen med AFM.
4. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.

