Danmarks Skiforbund - status på strategiaftalen – 20/6 2019
Denne skabelon skal udfyldes af forbundet og sendes til DIF senest en uge før de halvårlige statusmøder med DIF. Der skal udfyldes et skema for hver enkelt af forbundets strategiske spor.
Status på spor der vedr. BDFL samarbejde og TD-samarbejde vurderes i deres respektive sammenhænge, og udelades derfor i nedenstående. DIF opfordrer forbundene til at skrive kort og præcist i skabelonen.
Farveangivelse: Højreklik i feltet, klik på pilen ved malerspanden (skygge), vælg relevant farve (Grøn, Gul, Rød). Se vejledning for farvekategoriernes definition.
Tilføjelse af rækker ved flere proces- eller resultatmål – placer cursoren yderst til højre, ud for den række man ønsker flere af, herefter tryk Enter.

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at rekruttere medlemmer blandt de 5 % af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski, ved at udvikle
skiklubberne.
Resultatmål 2018
Herunder noteres alle resultatmålene for sporet

Status på resultatmålet
Her indskrives hvordan og i hvilken grad resultatmålet er lykkedes. Angiv status for resultatmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først fra 2019).
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte resultatmål.

Farveangivelse

Netto 500 flere medlemmer

Status på resultatmål

Ikke opfyldt. DIF har udmeldt Telemark Forum, hvorfor at der er et netto fald på ca. 600 medlemmer. Var denne klub ikke udmeldt var der en netto tilvækst på 50 medlemmer.
Forbundet har dog sikret at den negative udvikling fra 2017 er stoppet og kurven er knækket

Procesmål 2019
Herunder noteres alle procesmål for sporet

Status på procesmålet
Noter kort jeres igangsatte handlinger jf. de procesmål der fremgår af strategiaftalen.
Angiv status for procesmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte procesmål.

Farveangivelse

Udvikle klubberne så fastholdelse og rekruttering sikres
(2019 4 klubber).

Projekter igangsat: Silkeborg (Ski365 (rulleski)), Hobro Skiklub ((Ski365 (rulleski)), Aarhus Skiklub (hele paletten (kommunikation, organisation, struktur, aktiviteter etc.).
Refleksioner: Det virker, klubberne er med på opgaven, og kan se at de i klubberne skaber øget aktivitet og energi, samt styrket rekruttering af frivillige.

GRØN

Skabe opmærksomhed omkring skisporten i DK overfor
ift. Idrætsaktive udendørs motionister:

Projekter igangsat: Egne medier +20 opslag omkring hjemlige aktiviteter, Vasaløb etc. Indkøb af ekstra 25 sæt rulleski så udlån øges yderligere (nu 75 par rulleski)
Refleksioner: Kommunikationen understøtter klubbernes aktiviteter. Vi kan ikke helt se om det på kort sigt skaber flere medlemmer af klubberne, dog påvirker det potentielle
medlemmer, da f. eks vi også er aktive når der stilles generelle spørgsmål om ski, her skabes debat om værdien af medlemskaber af en skiklub.

GUL

Afvikle inspirations Camps:

Projekter igangsat: ATK camp, med fokus på udførelse (1 dag). Fire dages rulleski camp U27, i samarbejd med KS.
Refleksioner: Klubberen og deltagerne har taget meget positivt imod de camps som er afviklet. Der mangler ressurcer (menneskelige), til at afvikle flere Camps.

GRØN

Status på procesmål

Klubudvikling ser ud til at virke. Vi kan se at de klubber som starter med at udvikle aktiviteter som forstærker det klubben, arbejder med i forvejen virker. Medlemmerne
fastholdes og nye kommer til. Vi kæmper ”lidt” med at få adgang til eksterne medier, efter en periode med manglende fokus, så andre individuelle ”skieksperter”, har taget
DSkiF medie plads/platform. Det arbejdes der på at rette o på. Egne medier bruges meget aktivt, således at budskabet om ”Bust dit skiløb/bliv bedre til at stå på ski
spredes. Camps afvikles, men snesæsonen er presset. Vi arbejder på at afvikle camps i U42, således at alpint også modtager inspirations camps. Alt i alt vurderes
indsatserne til at virke, men effekten på antal medlemmer har forsinkelse.

GRØN

Behov for justeringer
Giver jeres handlinger og erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?
(Udfyldes kun hvis forbundet ønsker at justere i
strategiaftalen)

Beskriv ønskede justeringer:
Hmm, vi kæmper for at få medlemmer ind i klubberne, men starter nu et godt stykke bagved startlinjen qua DIF vurdering af Telemark Forum. Ingen behov for justering.

DIF’s vurdering af sporet
Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af
statusmødet

Resultatmål:
Målet for 2018 var en medlemsfremgang på netto 500 medlemmer.
Forbundet er gået 595 medlemmer tilbage svarende til 4,9 %.

Version pr. 2. april 2020
1

Procesmål:
Forbundet støtter klubberne i deres proces for at få flere medlemmer. Det er
en udfordring at de 11 klubber der især skal arbejdes med, i gennemsnit skal

R

P

Resultatmålet er derfor ikke indfriet, uanset uenigheden om med DIF om
Telemark Forum er en skiklub jf. de gældende bestemmelser herfor i DIF

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

vækste med 363 medlemmer i løbet af strategiperioden, for at nå målet om
de netto 4.0000 flere medlemmer. Dog er der et ekstra potentiale i Den
Danske Skiskoles elever og WASA løberne som kan give medlemsvækst.
Der er usikkerhed om, hvorvidt de beskrevne og igangsatte indsatser fører til
medlemsvækst i det omfang forbundet har ambitioner om

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
I forhold til sporets økonomiske omfang er der potentiale for at lave flere tiltag der skal sikre medlemsfremgang. Velvidende at det er baseret på klubbernes engagement og
frivillighed, kan man forvente flere tiltag når der er ressourcer til et årsværk allokeret i dette spor.
ATK arbejdet fra den nu sammenlagte spor 2 skal indskrives som procesmål for dette spor.

Slette en linje – markér hele linjen, højreklik, tryk på ”Slet celler” og herefter på OK.
Tilføjelse af rækker ved flere proces- eller resultatmål – placer cursoren yderst til højre, ud for den række man ønsker flere af, herefter tryk Enter.

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret i klubberne (konkurrence/elite)
Resultatmål 2018
Herunder noteres alle resultatmålene for sporet

Status på resultatmålet
Her indskrives hvordan og i hvilken grad resultatmålet er lykkedes. Angiv status for resultatmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først fra 2019).
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte resultatmål.

Farveangivelse

På mødet i juni 2019 gøres der ikke status på resultatmål for dette spor, da det først opgøres ultimo 2019

Status på resultatmål

I dette felt skal forbundets samlede vurdering af resultatmålene indskrives – 3-5 linjer. Efterfølgende angives én fælles farve (grøn, gul el. rød) i kolonnen længst til højre.

Procesmål 2019
Herunder noteres alle procesmål for sporet

Status på procesmålet
Noter kort jeres igangsatte handlinger jf. de procesmål der fremgår af strategiaftalen.
Angiv status for procesmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte procesmål.

Farveangivelse

Med udgangspunkt i klubberne skabes sportslig struktur
så en sportslig satsning kan udgå fra Danmark:

Igangsat: Der er etableret kraftcentre med hjemlig skiforberedende træning i alpint & freestyle (langrend 2020). Alle træningsture på sne udgår fra Danmark.
Refleksioner: Uanset at eliteorganiseringen er besluttet i klubberne, er den ikke forankret. Det skaber usikkerhed omkring snitflader, ligesom at der er klubber og
enkeltpersoner som forsøger på at gå udenom den demokratiske besluttede organisering. Det skaber gnidninger, splid og støj.

GRØN

Etablere og sikre kompetencer indenfor udvikling af elite
atleter:

Igangsat: Træner i uddannelse i Sverige (1 alpin)
Refleksioner: Vi mangler deltagere til formaliseret Freestyle og en godkendt langrends træneruddannelse, hvad betyder at den sportslige udvikling indenfor disse discipliner
er udfordret.

GUL

DSkiF ansatte sportslige ansvarlig sikre involvering og
transparens i udviklingsarbejdet

Igangsat: Afviklet to kaffemøder/involveringsmøder (Øst/Vest), vedrørende udvikling af DSkiF Talent & -elitestrategi.
Igangsat: Nedsat arbejdsgruppe for udvikling af DSkiF T&E strategi, med deltagere af klubrepræsentanter (3)
Igangsat: Nedsat konkurrenceudvalg (stående), med deltagelse af fem aktive klubber

GRØN

Der etableres en tydelig ansvarsfordeling mellem alle
involverede parter (klubber, KC, Forbund etc.)

Igangsat: På nyligt afholdt rep. Møde blev modellen fremlagt og godkendt af repræsentantskabet. Procesarbejdet er igangsat, men ikke afsluttet.

GRØN/GUL

Der udarbejdes måle og resultatopfølgningspunkter for
samarbejdet ml. de etablerede KC

Projekt til eksekvering Q3 & Q4, i forlængelse af ny rammeaftale for de to kraftcentre

??

Øge DSkiF kompetence niveau indenfor udvikling af t &
e arbejde

Igangsat: DSkiF ansatte sportschef er indstillet til DIF udd. På området. Ligeledes har DSkiF etableret en sparringsgruppe med seks lande, som minde rom Danmark, dette
for at sirke mere dag/dag sparring.

GRØN

Status på procesmål

DSkiF har fastlagt sin struktur, og der er opbakning til denne fra dele af klubmiljøet. Dette er ikke uden udfordringer, og strukturen er under pres fra klubber som i
strukturen ikke imødekommes. Forankringen er teoretisk sket, men i praksis virker det ikke fuldt efter hensigten.

GUL
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Ift. kompetence løft er den vedtagne model (træner uddannelse i Sverige) ikke helt optimal, da denne uddannelse er lang og økonomisk tung. Der mangler et tilbud som
kan sikre kompetent træning på indstigningsniveauet. For konkurrence afvikling, er kompetenceniveauet stegt, da dele af konkurrenceafviklingen er hjemtaget, samt DSkiF
afvikler to internationale konkurrencer, hvor DSkiF frivillige officials har centrale roller i konkurrenceafviklingen. Kendskabsgraden til DSkiF sportslige profil/aktiviteter er
steget markant via målrettet kommunikation om denne aktivitet. Antallet af aktive atleter er steget (DSkiF opgørelse), ligesom at antal aktive konkurrenceløbere er steget
målt over de sidste fem år.
Uanset igangsatte involvering, skabes der ikke det fornødne ejerskab. Der opfattes fortsat at DSkiF er en enhed, og klubberne/individerne er en anden enhed.
Den numeriske tilgang af nye/flere aktive atleter overstiger den numeriske tilgang af nye medlemmer, samt deraf naturligvis og % vis, da der er fremgang i antal aktive
atleter, men numerisk tilbagegang i antal medlemmer i DSkiF, qua DIF-beslutning om udmeldelse af Telemark Forum (sat på spids, men det er faktisk det som er sket).
Elitestrategien er fortsat ikke afslutte, dog er der udarbejdet en version, som bestyrelsen har sagt OK, samt arbejdsgruppen har godkendt. Denne er dog ikke forankret i
KC.
DSkiF eliteorganisering Kraftcentre, understøtter kun til dels arbejdet i klubberne. I indeværende periode har to klubber meldt sig ud af den af klubberne nedsatte og
besluttede organisering.

Behov for justeringer
Giver jeres handlinger og erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?
(Udfyldes kun hvis forbundet ønsker at justere i
strategiaftalen)

Beskriv ønskede justeringer:
Ingen behov for justering.

DIF’s vurdering af sporet
Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af
statusmødet

Resultatmål:
-

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Strategiaftalen skal opdateres med helt konkrete resutatmål på, hvad der skal komme ud af kraftcentrenes arbejde. Det blev aftalt at Danmarks Skiforbund vil bruge antallet af skiløbere der
deltager i relevante tilbud som afgørende resultatmål for sporets indfrielse.

Procesmål:
Forbundet beskriver ret præcist i status på procesmål hvorfor der er tale om
gul status på nuværende tidspunkt
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P

Slette en linje – markér hele linjen, højreklik, tryk på ”Slet celler” og herefter på OK.

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere faciliteter, som gør idrætten mere tilgængelig og økonomisk overkommelig
Resultatmål 2018
Herunder noteres alle resultatmålene for sporet

Status på resultatmålet
Her indskrives hvordan og i hvilken grad resultatmålet er lykkedes. Angiv status for resultatmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først fra 2019).
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte resultatmål.

Farveangivelse

På mødet i juni 2019 gøres der ikke status på resultatmål for dette spor, da det først opgøres ultimo 2019

Status på resultatmål

I dette felt skal forbundets samlede vurdering af resultatmålene indskrives – 3-5 linjer. Efterfølgende angives én fælles farve (grøn, gul el. rød) i kolonnen længst til højre.

Procesmål 2019
Herunder noteres alle procesmål for sporet

Status på procesmålet
Noter kort jeres igangsatte handlinger jf. de procesmål der fremgår af strategiaftalen.
Angiv status for procesmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte procesmål.

Farveangivelse

Indhentelse af erfaringer fra Copenhill, specielt med
fokus på underlaget, og formidling af disse erfaringer til
skiklubberne

Copenhill er ikke åbnet. Dog har forbundet og klubber været testpiloter på anlægget så der kan begyndes at indhente erfaring.

RØD
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[Indskriv evt. 2. procesmål her]

Status på procesmål

I dette felt skal forbundets samlede vurdering af procesmålene indskrives – 3-5 linjer. Efterfølgende angives én fælles farve (grøn, gul el. rød) i kolonnen længst til højre.

Behov for justeringer
Giver jeres handlinger og erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?
(Udfyldes kun hvis forbundet ønsker at justere i
strategiaftalen)

Beskriv ønskede justeringer:
Ønsker at sætte dette område på hold indtil erfaringerne fra Copenhill forplanter sig.

DIF’s vurdering af sporet
Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af
statusmødet

Resultatmål:
-

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Forbundet skal ikke sætte arbejdet på hold, men i stedet arbejde med de øvrige indsatser nævnt i strategiaftalens beskrivelse af indsatser. Det være sig eksempelvis støtte til
klubber på facilitetsområdet, men også koordinering med DIF’s generelle indsats på facilitetsområdet, de indsatser der er beskrevet for 2020 mv.

Procesmål:
Forbundet har bundet en stor del af indsatserne i sporet på CopenHill. Da
anlægget ikke er åbnet, kan primær indsatserne ikke iværksættes. Anlægget
forventes at åbne i efteråret 2019

R
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Spor: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde
Resultatmål 2018
Herunder noteres alle resultatmålene for sporet

Status på resultatmålet
Her indskrives hvordan og i hvilken grad resultatmålet er lykkedes. Angiv status for resultatmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først fra 2019).
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte resultatmål.

Farveangivelse

På mødet i juni 2019 gøres der ikke status på resultatmål for dette spor, da det først opgøres ultimo 2019

Status på resultatmål

I dette felt skal forbundets samlede vurdering af resultatmålene indskrives – 3-5 linjer. Efterfølgende angives én fælles farve (grøn, gul el. rød) i kolonnen længst til højre.

Procesmål 2019
Herunder noteres alle procesmål for sporet

Status på procesmålet
Noter kort jeres igangsatte handlinger jf. de procesmål der fremgår af strategiaftalen.
Angiv status for procesmålene med en farveangivelse i den yderste kolonne.
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte procesmål.

Farveangivelse

Deltagelse i FIS møder (kongres & FIS halvårsmøde)

DSkiF var fuldt repræsenteret til FIS halvårsmøde (maj 2019), samt deltog i de valgte komiteer

GRØN

Afholdelse af møde i den Nordiske Gruppe

DSkiF var værter for afholdelse af møde i den Nordiske gruppe. (April 2019)

GRØN

Status på procesmål

I dette felt skal forbundets samlede vurdering af procesmålene indskrives – 3-5 linjer. Efterfølgende angives én fælles farve (grøn, gul el. rød) i kolonnen længst til højre.

GRØN
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Behov for justeringer
Giver jeres handlinger og erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?
(Udfyldes kun hvis forbundet ønsker at justere i
strategiaftalen)

Beskriv ønskede justeringer:
Ingen anledning til justeringer. Dog vil vores indsats være fokuseret mere på de områder som rammer/har indflydelse på DSkiF daglige aktiviteter (igangsættelse af projekter
amen med FIS, deltagelse i arbejdsgrupper som rammer DSkiF sportslige niveau etc.).

DIF’s vurdering af sporet
Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af
statusmødet

Resultatmål:
-

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Fortsætte arbejdet for at sikre dansk indflydelse og arbejde for på den lange bane af få et medlem i FIS Counsil.
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Procesmål:
Forbundet arbejder med at sikre dansk indflydelse i de internationale
sammenhænge, og er lykkedes med de procesmål der er opstillet
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