Danmarks Skiforbund - status på strategiaftalen – December 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 1: Danmarks Skiforbund ønsker at rekruttere medlemmer blandt de 5 % af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski, ved at
udvikle skiklubberne.
Resultatmål 2019
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 i fht. CFR medlemstal (dog først fra 2019).
Her er også mulighed for at notere jeres erfaringer og refleksioner for de enkelte resultatmål.

Netto 500 flere medlemmer

VURDERES FØRST PÅ STATUSMØDE JUNI 2020 NÅR CFR TAL 2019 ER KENDTE

Farveangivelse

Status på resultatmål

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).

Der er udviklingsforløb i gang i 6 klubber. Hobro, Silkeborg, Aarhus, Holte, Aalborg, Skiklubben Hareskov. De to af klubberne er tilgået i 2019. Der er indledende dialog i
gang med yderligere fire klubber (Telemark Forum, Odense, Roskilde & Min skiklub). Første møde forventes startet umiddelbart efter nytår (Roskilde & Odense). Forløbene
er positive, udløser en masse konstruktive opgaver. Der er generel, også fra klubber som IKKE er i forløb interesse i at blive flere medlemmer, og udvikle klubberne indefra.

GUL

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

DSkiF har haft promovering via egne platforme, aviser samt ifm. åbningen af Copenhill. Indsatsen ser ud til at virke (interessen for det vi formidler), det er vanskeligt at
vurdere om indsatsen generer flere medlemmer. Dog kan følgende positive træk konstateres: 1. FB: Vi er gået fra knap 6.000 følgere til over 7.000 på et år. 2. Vi har
undersøgt medlemsgraden af følgere. 3. Vi kan konstatere at den nyheds formidling som sker, passer til følgerne, da interaktionen stiger støt. 4. Deling og kommentering af
artikler stiger positivt. Der er indgået kommunikationsaftale med Skisport.dk (Danmarks største web for skisport), om en kampagne (banner og redaktionel).

GRØN

Afvikle inspirations Camps:

Der er afviklet inspirations Camp: Foråret ATK. U42 udvidet undervisnings camp (DDS kursus). Der er forsøgt afvikling af rulleski camp, men denne måtte aflyses pga.
sammenfald med en klub aktivitet. Der er afviklet fem inspirationsmøder med klubber for at afklare snitflader

GRØN

Status på procesmål

Procesmålene er i gang, og følger planen. Vi oplever ikke at vi helt har ramt ”guldåren”. Vi konstaterer at der er en del arbejde med retur, efter klubbesøg, det er positivt,
men også ressourcekrævende. Vi oplever at de igangsatte projekter ikke er så omfattede som planlagt. For at kunne søsætte større projekter med klubberne ansættes
pr.1. februar.2020 en dedikeret Klubprojekt ansvarlig, til at sikre fastholdelse af det løbende momentum.

GUL

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, udover tidligere fremsendte,

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

Resultatmål:
-
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Procesmål:
Forbundet har arbejdet aktivt med at skabe vækst i udvalgte klubber. Det har
en effekt, og de øvrige aktiviteter er også afviklet. Grunden til det ”kun”
vurderes gult er fordi der er behov for mere ambitiøse udviklingsforløb, der
kan skabe en vækst der matcher resultatmålet.

R

P

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Forbundet skal fortsætte arbejdet og sikre at ambitionsniveauerne i aktiviteterne igangsat i klubberne matcher ambitionerne med medlemstallene
Vi afventer forårets medlemstal i 2020 for 2019 før end vi vurderer om der er grundlag for at revurdere målsætningen.

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

Spor 3: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret i klubberne (konkurrence/elite)
Resultatmål 2019
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

Status pr. sæson 2018/19:

Det samlede antal starter i nationale konkurrencer er 2.287, som fordeler sig med 1268 på alpint og freestyle og 1019 i langrend og rulleski

GRØN

Det samlede antal internationale starter er 414, som fordeler sig med 312 i alpint og freestyle og 102 i langrend, rulleski og skiskydning.

GRØN

Udvikle en elitestrategi for Danmarks Skiforbund

Der er udarbejdet, politisk behandlet og godkendt DSkiF nye elitestrategi.

GRØN

Revidere DSkiF elitepolitik (revidering af eksisterende
så DSkiF værdier indarbejdes)

Revideringen af DSkiF elitepolitik er politisk forankret. Igangsættelse af arbejdet er vedtaget på seneste bestyrelsesmøde, men arbejdet er endnu GUL/RØD
ikke afsluttet.

DSkiF elieorganisation understøtter arbejdet i
klubberne, via de to kraftcentre og sikre et kontinuerligt
optag af nye senioratleter (FIS løbere)

DSkiF eliteorganisation følger 100% DSkiF elitestrategi, herunder de vedtagne beslutninger om tæt klubforankring. Det diskuteres nu om kraftcentre GRØN
er den bedst anvendelige organisationsform, ift. to af disciplinerne.

o National konkurrence deltagelse: 912 starter

Status pr. sæson 2018/19:
o International konkurrence: 343 starter

Status på resultatmål

GUL

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

DSkiF ansatte sportslige ansvarlig sikre involvering og
transparens i udviklingsarbejdet.
o Involveringsseminar
o Klubforankrede arbejdsgrupper

Der har været afholdt flere involveringsseminar, ligesom at der er sikret stor grad af åbenhed ved formidling (klub mails, referater, opslag på hjemmesiden etc.). Der er i
klubber med alpin fokus forsat en del støj, fortrinsvis forankret i to klubber som har en meget lille løber skare, men som ønsker tingene gjort på en anden måde end de øvrige
aktive klubber. Bestyrelsen og sekretariatet har brugt en del energi på dette, men har konkluderet at der, uanset hvilken anvendt model vil opstå uenighed når nogle vil noget
meget specifikt som flertallet ikke ønsker.

GRØN
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Der etableres en tydelig ansvarsfordeling mellem alle
involverede parter (klubber, kraftcentre, forbund etc.)

Udarbejdelse af DSkiF gameplan med tydelig redegørelse for snitflader og ansvarsområder mellem involveret parter ligger klar til bestyrelsens beslutning. Udgivelse forventer
at ske ultimo januar 2020.

GRØN

Der udarbejdes måle- og opfølgningspunkter for
samarbejdet mellem de to etablerede kraftcentre, samt
tilhørende rammeaftaler tilpasses disse måle- &
opfølgningspunkter

Der er udarbejdet en ny rammeaftale med mål og opfølgningspunkter. Der er afviklet første mdl. Status møde, samt der er ift. den generelle målopfyldelse nu tilføjet at der
SKAL afvikles minimum et årligt målopfyldelsessamtale/møde.

GRØN

Øge DSkiF kompetence niveau indenfor udvikling talent
og elite arbejdet.

DSkiF ansatte sportslige ansvarlige har deltaget i DIF Sportschef leder akademi.

GRØN

Status på procesmål

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:
Ingen behov for justering

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

Resultatmål:
Forbundet har haft succes med hovedparten af resultatmålene. Et
væsentligt og betydende resultatmål er revideringen af elitepolitikken som
mangler, og derfor er sporet gult

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Elitepolitikken skal revideres.

Procesmål:
Forbundet er lykkedes godt med procesmålene og bl.a. lavet en mere målbar og
konkret rammeaftale med kraftcentrene

R

P

Slette en linje – markér hele linjen, højreklik, tryk på ”

Spor 4: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere faciliteter, som gør idrætten mere tilgængelig og økonomisk overkommelig
Resultatmål 2019
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

I samarbejde med klubberne sikre adgangen til
Skianlægget på Amagerbakke, så klubberne kan tilbyde
skiløb 365 dage om året i København

Der er sikret adgang for klubberne, samtidig er er indgået tilhørende rabataftaler, som sikre at klubberne har fordelagtige muligheder (20% rabat, adgang på yder timer, samt
lørdag etc.). Ydermere forstærkes indsatsen ved at DSkiF og Copenhill indgår en aftale, således at klubberne kan yderligere intensivere indsatsen på bjerget. Der etableres
faciliteter til opmagasinering.

GRØN

Status på resultatmål

Det har været en lang rejse, og i perioder opslidende rejse, indtil den 4. oktober hvor bjerget endelig stod klar og åbnende for offentligheden. Driftsselskabet bagved Copenhill
A/S skal lige finde sine ben at stå på, men umiddelbart ser det ud til at det fungere. Ikke mindst for klubberne, som har fast flerugentlige aktiviteter. Der er altid plads til
forbedringer, men da bjerget jo skal stå knap 100 år, så er det vores vurdering at vi er kommet rigtig fint fra land, og der er basis for at vi endelig får den hjemmebase til klub
aktiviteter som vi har sukket efter i alle de år.

GRØN

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

Der indhentes løbende erfaringer, som nu er blevet en del af klubudviklings produktet. Således at klubberne informeres om glæden ved det nye underlag. Indhentelsen af
data er ikke systematiseret, men vil blive en del af how-to manualen

GRØN

Status på procesmål

Sporet er kommet i gang som planlagt, da Copenhill blev åbnet. De foreløbige erfaringer med underlaget er positivt. Samarbejdet med entreprenøren (Copenhill A/S) e ri
en afgørende face, da det skal skabe øget adgang til bakken, for at styrke klubbernes mulighed for at afvikle træning. Ift. skiklubber udenfor Københavns området, så har
der været stor interesse for projektet, og flere klubber har planlagt skiture til Amager.

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:
Ingen behov for justeringer

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

Resultatmål:
Forbundet er i dialog med Copenhill om at købe tider der kan stilles til
rådighed for klubaktiviteter

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Forbundet skal drage erfaringer fra Copenhill og udbrede det til klubber med henblik på at skabe lokal adgang til skiløb i Danmark

Procesmål:
- Forbundet er lykkedes tilfredsstillende med procesmålet

R

P

Spor 5: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde
Resultatmål 2019
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

At skiklubberne kan udøve deres virke på ski destination

EU forordningen er godkendt i sin sidste behandling i november 2019, så arbejdskraftens fri bevægelighed er sikret og skiklubberne kan udøve deres virke på
sne.

GRØN

Kompetence overførsel fra topnationerne, integreres i
klubbernes med fokus på skiforbedrende aktiviteter.

Afviklet fælles seminar med inspiration fra Norge og USA. Der er afviklet inspirationsseminar for instruktører, inspiratorerne var fra Østrig GRØN
(Tirol). Ligeledes har dele af bestyrelsen deltaget i FIS topleder Female seminar i Norge

Sikre Danmark en skisportslig platform

DSkiF er solidt forankret i international politik, samt ift. indhentelse af inspiration er forbundet med et betydelig netværk til at sikre dette

GRØN

Status på resultatmål

Der er sket en betydelig øget inspirations indhentelse, med fokus på det udførende niveau. Dette i instruktør miljøet, men også indenfor konkurrence idrætten.

GRØN

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)

Danmarks Skiforbund har deltaget i alle FIS møder. Ligesom at de DSkiF valgte internationale komitemedlemmer.

GRØN

Afholdelse af møde i den Nordiske Gruppe

DSkiF afholdte det årlige seminar i den Nordiske gruppe i foråret 2019. Næste gang seminaret afholdes er i foråret 2020, ligeledes i København

GRØN

Status på procesmål

DSkiF opfylder alle proces og resultatmål forbundet med det internationale spor.

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 behov for justering

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

Resultatmål:
Forbundet er lykkedes tilfredsstillende med resultatmålene

Fremtidige fokuspunkter
Her noteres fremadrettede fokusområder i forhold til
sporet.

Udfyldes af DIF konsulenten på baggrund af statusmødet
Arbejde for valg af formand for DSkiF til FIS

Slette en linje – markér hele linjen, højreklik, tryk på ”Slet celler” og herefter på OK.
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Procesmål:
- Forbundet er lykkedes tilfredsstillende med procesmålet

R

P

