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Kære klubformand, 

 

På repræsentantskabsmødet konstaterede vi at der er gang i aktiviteterne, men at vi ind imellem slider på 

frivilligheden, som er hele rygraden i den måde vi arbejder på.  

 

Vi blev enige om at ”pistekortet” er en god måde at få præciseret, hvordan vi bedst arbejder sammen 

fremadrettet, så vi sikrer at alle er motiverede og har god energi til at udvikle skisporten. Pistekortet er noget 

som vi udvikler i fællesskab mellem klubber og Danmarks Skiforbund. Vi har kigget på hvad der har virket godt 

og dårligt i tidligere processer og er overbevist om at vi ud fra nedenstående åbne proces i fællesskab kan få 

skabt et rigtig godt grundlag! 

 

 
 

Forarbejde: 

Som nævnt på repræsentantskabsmødet, er vi i gang med et forarbejde, som indikerer en politisk retning, som 

vil ligge til grund for det videre arbejde.  

Det forarbejde tager udgangspunkt i vores vision, fremme sportsligt fokus, samt vores fælles 4-årige 

strategiplan. Det bærer vi ind i en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med det faglige indhold og 

kvalificere og udvikle det videre til det dokument som er pistekortet. 

 

Arbejdsgrupper: 

Der er behov for en arbejdsgruppe pr. disciplin, hvor det faglige input bliver vendt og forarbejdet konkretiseret 

til brugbare retningslinjer. Vi forestiller os at I som klub indstiller en eller et par deltagere til de 

arbejdsgrupper, hvor I har en interesse eller en faglig kompetence. Arbejdsgrupperne vil typisk mødes 3-4 

gange henover efteråret og der vil også være en del forberedelse/opgaveløsning mellem møderne. Det vil 

være naturligt at der er repræsentanter fra både klubber og kraftcentre i arbejdsgrupperne. 
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Oversigt over arbejdsgrupper: alpin, langrend og freestyle. Hver arbejdsgruppe vil have en politisk kontakt fra 

DSkiF bestyrelse, som vil indgå i arbejdsgruppen. 

 

Styregruppe: 

Der er behov for en styregruppe, som kan sikre fremdrift i projektet. Det er styregruppens opgave at briefe, 

drive og støtte arbejdet i arbejdsgrupperne, koordinere på tværs, udarbejde selve dokumentet og rapportere 

resultaterne videre til bestyrelsen. Styregruppen vil blive ledet af et par repræsentanter fra bestyrelsen og vil 

derudover bestå af to fra kontoret. Klubberne er velkomne til at foreslå deltagere til styregruppen. 

Arbejdsbyrden vil være større her, da den både indebærer deltagelse i de faglige arbejdsgrupper samt 

rapportering og konkret udarbejdelse af selve dokumentet. 

 

Deltagere i arbejdsgrupperne 

Deltagere skal have indgående kendskab til udfordringerne i den enkelte disciplin og kunne være med til at 

kvalificere og konkretisere det grundlag, som vi kommer med til arbejdsgruppen. For at sikre det bedste 

resultat og de mest konstruktive drøftelser, er det vigtigt at deltagere har som mål at udvikle skisporten 

generelt på den lange bane og kan se ud over hensyn til egne børn og lign. Det er også vigtigt at man er 

indstillet på at deltage i en gruppe med en klar målsætning om, at få udviklet det bedst tænkelige materiale til 

gavn for hele sporten.  

 

Eksperthjælp 

Der er sikkert i jeres klub eksperter som måske ikke opfylder ovenstående kriterier og derfor måske ikke kan 

deltage i en arbejdsgruppe, men som har uvurderlig viden, vi kan have gavn af. Dem foreslår vi at trække på 

som eksperter ift. konkret input til enkelte udfordringer. Det kunne f.eks. være på elitedelen. 

 

Hvordan kommer vi videre? 

Vi håber at I, inden I trækker stikket og går på sommerferie, kan nå at snakke sammen og komme med et 

forslag til deltagere til de arbejdsgrupper samt eksperter, som I føler er relevante fra jeres klub. Lige efter 

ferien kommer vi med en plan for et flow og møder, som selvfølgelig bliver koordineret med deltagerne i 

grupperne. 

 

Send navne til Henrik Oksholm på ho@skiforbund.dk som koordinerer. 

Jeg ringer også til jer hver især i løbet af den næste uge, så vi kan vende det og finde frem til den bedste 

løsning i fællesskab. Det bliver godt! 

  

Mange sommerhilsner 

 

Anna Harboe Falkenberg 

Formand, Danmarks Skiforbund 

ah@skiforbund.dk  

 

 


