Det har været en spændende sæson med alpin VM, Langrends VM, Freestyle VM, junior VM i
alpint og EYOF og en masse danske konkurrencer med glade deltagere.
Til de store events i den forgangne sæson deltog i alt 18 atleter, fordelt med 5 på alpint VM, 4 til
langrends VM, 1 til freestyle VM, 2 til junior VM i alpint og 6 løbere til EYOF.
Antal deltagere i danske konkurrencer er inde i en positiv vækst. På alpint har væksten fra 2015 til
2019 været 55% og på langrend og rulleski har væksten været 110%.
Væksten i de danske konkurrencer skyldes både at der afvikles flere konkurrencer i alle discipliner,
men også at antal deltagere pr. konkurrence er stigende.
Samtidig har vi haft den ære at afholde fælles FIS-løb i alpin med Holland, Belgien og Luxembourg i
Val d’Isére, starten på et tæt samarbejde som vi glæder os meget til at fortsætte. Alt det vidner
om at vi har det sportslige fokus der ligger i vores vision og at de mange indsatser vi gør i
fællesskab har båret frugt.
Antal deltagere i internationale løb er også steget markant i den periode. På alpint er det øget
med 138% og i langrend og rulleski er der en øgning på 115%.
Væksten i internationale løb skyldes primært flere aktive atleter i en længere periode og at der
også har været en øget deltagelse i internationale løb på langrend og rulleski.
Det er et bevis på, at det går godt og at der er talentudviklings set-ups på plads, der fungerer.
Kraftcentrene udvikles hele tiden og det går godt – aktivitetsniveauet er meget tilfredsstillende og
der er god energi. Det alpine kraftcenter har været der længst og har efterhånden bygget en
effektiv talentudviklingsmaskine. De øvrige kraftcentre er nyere og har en anden form, men som I
kan se på tallene er der en positiv udvikling hele vejen rundt.
Der er mange gode aktiviteter i gang ude i jeres klubber. Det vidner om energi, engagement og en
lyst til at skabe gode tilbud for vores udøvere på alle niveauer. Det er rygraden i vores sport og
derfor skal vi allerførst takke alle de frivillige, der gør det hele muligt. Uden jer var der ingenting.
Men det er hårdt at være frivillig. Det ved mange af os i bestyrelsen også – vi er alle frivillige og var
tæt på bakkerne, sporene og hoppene før vi sad i bestyrelseslokalet. Jeg var f.eks. selv i mange år
især tæt på portbanen, strygejernet og vaffeljernet og ved, hvad der skal til for at finde
engagementet frem sæson efter sæson. Forsiden er et fantastisk fællesskab og bagsiden er
diskussioner og delte meninger om, hvordan man bedst skaber fundamentet for vores atleter. Det
har vi lyttet til og i den næste periode vil vi arbejde hårdt på at, sammen med jer, skabe bedre
rammer for at de mange frivillige kan komme til at arbejde med større glæde og mindre støj.
Vi har tre værdier, som er vigtige for os at leve op til: åbenhed, dialog og at være tættere på jer
klubber.
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Åbenhed for os betyder at der skal være transparens i de processer vi sætter i gang og at man til
enhver tid skal kunne få et indblik i, hvordan vi arbejder i Danmarks Skiforbund.
Men det betyder også at hele vores fællesskab hele vejen rundt fungerer åbent og inkluderende.
Bl.a. er det vigtigt at kraftcentrene på aktivitetsniveau er inkluderende overfor klubber som ikke er
med i kraftcentret i udgangspunktet. Og der kunne sagtens være mere dialog på tværs af klubber
og kraftcentre, for at hele tiden sikre erfaringsudveksling og åbenhed på tværs.
Dialog betyder at vi skal lytte til hinanden, lære af hinanden og skabe de dialoger vi synes er
vigtige, for at skabe fremdrift i de processer vi sætter i gang.
Det betyder også hele vejen rundt, at når der er støj på linjen, sætter vi os ned og taler tingene
igennem og finder løsninger.
At være tættere på jer klubber betyder for os at vi er ”in it together”, det er ikke os og jer – vi
driver udviklingen sammen og vi skal skabe de rammer der skal til, for at vi arbejder sammen om
tingene. Det kommer vi meget mere tilbage til i vores planer for det fremadrettede arbejde.
Vi bestræber os hver dag på at leve op til de tre værdier i alt, hvad vi gør. Vi er der muligvis ikke
helt endnu, men vi arbejder hårdt på at komme dertil.
Ift. vores værdier, giver det mening at vi netop har sammenlagt administrationerne i Danmarks
Skiforbund og Den Danske Skiskole. Det er god foreningsledelse at effektivisere og se hvor man
kan skabe mere sammenhæng. Foreningerne fortsætter helt selvstændigt med hver sin bestyrelse,
men kontorerne er lagt sammen med Kenneth Bøggild som samlet leder. Herefter er der fire
medarbejdere på det samlede sekretariat, deriblandt en som er dedikeret DDS, en som er
dedikeret DSkiF og to, som deles. Det er samlet set sådan ca. 1,5 medarbejder mindre end
tidligere som et udtryk for en mere effektiv drift.
Ud over at effektivisere, gør vi også hvad vi kan for at skaffe flere midler. Vores fokuserede
arbejde med fonde har ikke 100% levet op til målsætningen, men dog givet os en del ekstra midler
til aktiviteter.
På vores netop overståede bestyrelsesseminar, drøftede vi et meget centralt emne som vi ved
optager mange af jer – talent- og eliteudvikling. Vi havde indhentet input fra jer i form af
drøftelser på kaffemøder i øst og vest, enkeltinterviews og vi havde inviteret repræsentanter fra
de tre discipliner med på vores bestyrelsesseminar. Vi har også fået uvurderligt input fra AKD med
ændringsforslag til den rammeaftale, der ligger mellem Danmarks Skiforbund og AKD med forslag
til konkrete forbedringer i den måde vi arbejder sammen på. Vi vil indhente tilsvarende input fra
de andre discipliner.
Ved at tage temperaturen på det her vigtige emne, kom vi frem til at alle tre værdier: både
åbenhed, dialog og tættere på klubberne, kunne være bedre her. Både ift. fællesskabet mellem
Danmarks Skiforbund og jer klubber, men også i samarbejdet klubberne imellem. Vi tror på at vi,
ved at dyrke fællesskabsfølelsen endnu mere alle sammen, kan få mere værdi for pengene i den
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sport vi i fælleskab gerne vil udvikle. Det vil jeg komme meget mere ind på i min gennemgang af
hvad vi ser som centrale indsatsområder i den kommende periode.
Også i forlængelse af værdierne, vil jeg lige nævne, at der jo har været meget bevågenhed fra
mediernes side på uhensigtsmæssige og usunde forhold mellem trænere og atleter, som har ledt
til psykiske problemer hos atleterne. Det har specifikt været nævnt at udenlandske trænere
muligvis ikke forstår vores danske foreningskultur og måde at være sammen på. Vi er naturligvis
meget opmærksomme på det potentielle problem og vil tage en snak med trænere og atleter i den
kommende tid for at sikre, at vi har overblik over situationen og løser og undgår den slags
eventuelle problemer i vores sport.
Ift. vores strategiarbejde, som vi har talt meget om på repræsentantskabsmødet de seneste år,
kan vi berette at vi er meget langt med at beskrive i detaljer hvilke indsatser vi i fællesskab skal
foretage for at nå vores mål. Der er et revideret procesdokument på vej eftersom vi hele tiden
afstemmer med DIF. Det ændrer ikke på de ting, som vi i det her forum er blevet enige om. Det
glædelige er netop at vi kan se at I klubber er enige i at det her er noget vi driver i fællesskab – så
mange som 11 klubber er med på et dybere samarbejde omkring udvikling som et resultat af de
mange klubbesøg, der er gennemført i perioden.
Et vigtigt spor i vores strategiplan er det internationale arbejde, som har fået en væsentlig
opgradering og vi kan se at det bærer frugt. Vi har repræsentanter i de vigtigste udvalg, havde god
deltagelse ved den internationale kongres i Grækenland og har lige haft et vigtigt og meget
retningsgivende møde i vores nordiske gruppe, hvor vi fortsat er mødeledere.
Et par nyheder på facilitetsfronten er at CopenHill snart åbner – til alles store glæde. Og at vi har
flyttet den alpine base fra Hafjell til Trysil, også til stor glæde.
Jeg håber også at I har lagt mærke til at vi med succes har skruet væsentligt op for
kommunikationen, netop med sportsligt fokus. Det har givet os f.eks. ca. 1.000 flere følgere på FB
og vi tror på en fortsat positiv udvikling.
I mellemtiden vil jeg bare opfordre til at vi alle sammen glæder os over at vi i fællesskab har styr
på den langsigtede strategi, vi ved hvor vi skal hen og vi kan se på resultaterne at vores sportslige
fokus virker. Der er rigtig meget at glæde sig over, når man klipper hækken til Skt. Hans!

(Fokus i slides om planen for den kommende periode: at skabe rammerne for at vi i fællesskab får
mere værdi for pengene og bliver bedre til at overholde værdierne) – politisk pistekort, som vi
skaber sammen osv.).
Anna Harboe Falkenberg
Formand
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