Danmarks Skiforbund - status på strategiaftalen - dato
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.
Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at rekruttere medlemmer blandt de 5 % af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski.
Status på resultatmål

Opfyldelse af strategiaftalens kvantitative resultatmål

Opfyldelse af resultatmål

Ikke relevant, iht. vejledningen

Status på
indsatser

processer

og

Opfyldelse af strategiaftalens kvalitative procesmål

Hvilke handlinger har i
foretaget jer?

Q1 & A2
Rekruttering (spor 1):
• Der er afviklet 14 klubbesøg (af 20+4), hvor der er startet dialog op omkring udviklingspotentialet i klubben.
• DSkiF kommunikationsplatforme er løbende blevet ”fodret” med emner som understøtter klubberne, og deres aktiviteter med fokus på at skabe
øget opmærksomhed omkring klubbernes tilbud(indhold).
o

Hvilke erfaringer har i gjort?

1. Klubberne er med på holdet, og vil gerne være flere
2. Rekruttering er en prioriteret indsats
3. Klubbernes kapacitet er begrænset, der er få klubber som reelt har overskud til en tung/hurtig implementering.
4. Efter de mange klubbesøg er der et tydeligt billede af fælles udfordringer

Giver jeres handlinger og
erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?

Ingen justeringer/ikke aktuelt

Forbundets
samlede
vurdering af sporet

På baggrund af ovenstående vælges en af tre mulige samlede vurderinger:
Gul/Grøn: Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændigt:
Gul da DSkiF noterede ca. 1.000 færre medlemmer 2017 i forhold til 2016, dvs. der kan være en kurve som skal knækkes. Grøn da alle proces mål/indsatser
er påfyldt, plus lysende grøn fordi klubberne, i denne omgang er 100% opsatte på at ville rekruttere og fastholde medlemmer (ser et behov for det).
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DIF’s samlede vurdering af
sporet

Sporet vurderes som gult da der endnu ikke er startet konkrete klubudviklingsaktiviteter op men kun afholdt klubbesøg. Der er således et stykke arbejde at
gøre endnu inden der kan sættets tiltag i gang der skal føre til flere medlemmer i klubberne. Det er positivt at klubberne er meget opsatte på at lave
aktivitetsudviklingen der skal føre til flere medlemmer.
Den vigtigste handling de næste 6 måneder bliver at få startet op på aktivitetsudviklingen i klubberne så det fører til resultatmålet om flere medlemmer.
Alle spor hænger dog sammen - på nær det internationale - så når man laver klubudvikling, elite arbejde, faciliteter og træneruddannelse så er det alt sammen
med fokus på dette spor omkring rekruttering

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at udvikle vores klubber, så der skabes et sportslig tilbud til medlemmerne i klubberne hele året rundt (breddeidræt).
Status på resultatmål

Opfyldelse af strategiaftalens kvantitative resultatmål

Opfyldelse af resultatmål

Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først
fra 2019).
Tag udgangspunkt i strategiaftalens kvantificerbare resultatmål og noter den kvantitative status pr. årets udgang.

Status på
indsatser

processer

og

Opfyldelse af strategiaftalens kvalitative procesmål

Hvilke handlinger har i
foretaget jer?

Klubsporet (spor 2):
• Der er oprettet et ATK forløb, med fokus på klubbernes behov/situation. Planlagt kursus 2. & 3. juni desværre aflyst, pga. for få deltagere. Nyt
forløb inviteret til den 23. & 28. august 2018, og ny metodevalg med fokus på besøg i de udvalgte klubber, for en målrettet.
• Indholdet til den Sportslig værktøjskasse, er ved at blive fastlagt med klubberne

Hvilke erfaringer har i gjort?

1. Klubbernes kapacitet er begrænset, der er få klubber som reelt har overskud til en tung/hurtig implementering.
2. Efter de mange klubbesøg er der et tydeligt billede af fælles udfordringer

Giver jeres handlinger og
erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?

Ingen justeringer/ikke aktuelt

Forbundets
samlede
vurdering af sporet

På baggrund af ovenstående vælges en af tre mulige samlede vurderinger:
Grøn: Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændigt
Indsatserne er sket som skitseret, ligesom at der er sat fart på at styrke implementeringen. Behovet i klubberne (ATK/rødtråd), er ekstremt efterspurgt på det
udførende niveau, vi kommuniker nu med dette. Vi handle på det aflyste kursus, og implementer nu lokalt, det var den oprindelige plan, som desværre måtte
ændres i det reviderede DIF-ansøgning. Vi prioriter nu at følge oprindeligt oplæg (lokal forankring)
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DIF’s samlede vurdering af
sporet

Sporet vurderes som gult, idet der ikke er blevet implementeret ATK i nogle klubber endnu og de planlagte aktiviteter for at lykkedes hermed har måtte
aflyses. Forbundet har derfor valgt en decentral tilgang for implementeringen, som også var forbundets oprindelige ønske.
Den vigtigste handling de næste 6 måneder bliver at få implementeret ATK i klubberne. At få det implementeret betyder at det skal være en integreret del i
klubbernes virke.

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret i klubberne (konkurrence/elite).
Status på resultatmål

Opfyldelse af strategiaftalens kvantitative resultatmål

Opfyldelse af resultatmål

Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først
fra 2019).
Tag udgangspunkt i strategiaftalens kvantificerbare resultatmål og noter den kvantitative status pr. årets udgang.

Status på
indsatser

processer

og

Opfyldelse af strategiaftalens kvalitative procesmål

Hvilke handlinger har i
foretaget jer?

Sportsligt (spor 3)
• Revideringen/fastlæggelse af elitestrategien er under udarbejdelse. Principperne er på plads, ligesom at de koblinger mellem de fem spor er
indarbejdet/godkendt af bestyrelsen.
• Begge kraftcentre er operationelle (alpint & freestyle)
• Ikke lykkedes:
o Seminar på sne, ingen deltagere. Næste forsøg vil være ifb. Med et eksisterende arrangement
• Q3 & Q4
o Kortlægges af fødekæde fra klub-landshold (med udgangspunkt i ATK)
o Implementering af talent & elitearbejdet, delvis i Q1, resten i Q3 ved generalforsamlinger i de to kraftcentre.
o Beskrivelse af et fælleskraftcenter (Q4)
o Struktureret arbejde om ekstern funding, starte ri Q3

Hvilke erfaringer har i gjort?

1. Klubbernes ambitionsniveau er ekstremt varierende.
2. Sport tolkes på mange måder
3. Nogle klubber ser sig selv som rejseklubber, men vil gerne udvikle si en sportslig retning (Boost dit skiløb, og konkurrencer)
4. Kraftcentre løser ikke de generelle strukturelle udfordringer/forsklligheder
5. At administrere meget store beløb i den frivillige organisation er positivt, men det har nogle afledte effekter som ikke altid er positive.
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Giver jeres handlinger og
erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?

Ingen justeringer/ikke aktuelt

Forbundets
samlede
vurdering af sporet

På baggrund af ovenstående vælges en af tre mulige samlede vurderinger:
Gul/Grøn: Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændigt
Gul: Organisationsformen er rigtig (Kraftcentre), det styrker demokratiet men det løser ikke alle forhold. Ligeledes udfordre det klubberne, og deres frivillige.
Grøn: Indsatser/mål er opfyldte, ligesom at det viser sig at forankringen/ønsket fra klubberne følger de igangsatte indsatser (struktur, hold). Ligeledes
understøtter det rekrutteringen, ved en principiel beslutning om at gøre den sportslige trekant bredere fremfor på kort sigt højere.

DIF’s samlede vurdering af
sporet

Sporet vurderes som gult idet der stadigvæk udestår væsentlige indsatser for at lykkedes med målet om at videreudvikle kraftcentrene. Elitestrategien mangler
således at blive færdiggjort og heri ligger en væsentlig del I at lykkedes.
De vigtigste handlinger de næste 6 måneder bliver at elitestrategien på plads så det bliver klart hvilken rolle og ansvar kraftcentrene har.

Spor: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere faciliteter, som gør idrætten mere tilgængelig og økonomisk overkommelig.
Status på resultatmål

Opfyldelse af strategiaftalens kvantitative resultatmål

Opfyldelse af resultatmål

Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først
fra 2019).
Tag udgangspunkt i strategiaftalens kvantificerbare resultatmål og noter den kvantitative status pr. årets udgang.

Status på
indsatser

processer

Hvilke handlinger har i
foretaget jer?

og

Opfyldelse af strategiaftalens kvalitative procesmål
Faciliteter (Spor 4)
• Mobil app. Muligheder er ved at blive undersøgt
o Egen udvikling, evt. Samarbejde med andre forbund (udholdenheds idrætter)
• Facilitetsbehov er ved at blive afklaret med klubberne
• Formalisering af samarbejder med de tre (et er lukket), er ved at blive etableret (Billund, Gedser & Copenhill, som er forsinket)
• Q3 & Q4:
o How to manual i forbindelse med anlæggelse af faciliteter (information er ved at blive indhentet)
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o

Der ansøges om støtte i Q3 & Q4 til faciliteter i samarbejde med klubberne

Hvilke erfaringer har i gjort?

1. Behovet er tilstede, var ganske tydeligt de dage vi havde sne i sæsonen
2. Omkostninger forbundet med en selvudviklet app kan være høje
3. Skalerede hjemmeside løser opgaven bredderede/er billigere
4. Faciliteter opfattes forskelligt i klubberne
5. Lidt ”forsinkelse” med at få klubberne/disciplinerne med på vognen

Giver jeres handlinger og
erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?

Ingen justeringer/ikke aktuelt

Forbundets
samlede
vurdering af sporet

På baggrund af ovenstående vælges en af tre mulige samlede vurderinger:
Grøn: Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændigt
Forbundet følger den fastlagte plan. Lidt bump på vejen er at et nationalt anlæg er lukket, samt Copenhill er forsinket. Klubberne er motiveret til at styrke
etableringen af anlæg (ser behovet for nationale aktivitete5r).
Denne skal suppleres med 2-5 linjers uddybning af årsagerne til vurderingen

DIF’s samlede vurdering af
sporet

Sporet vurderes som gult da der udestår væsentlige indsatser for at realisere resultatmålet. Der mangler et konkret overblik og strategi for eksterne
samarbejdspartnere og eksterne finansieringsmuligheder, ligesom how to manualen også er under udarbejdelse.
De vigtigste handling de næste 6 måneder bliver at få en klar strategi for, hvorhenne man arbejder for hvilke anlæg med hvilke finansieringsmuligheder.

Spor: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde.
Status på resultatmål

Opfyldelse af strategiaftalens kvantitative resultatmål
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Opfyldelse af resultatmål

Status på
indsatser

processer

Denne del udfyldes kun ved december statusmødet. Undtaget spor omhandlende rekruttering, hvor juni mødet er relevant ifht. CFR medlemstal (dog først
fra 2019).
Tag udgangspunkt i strategiaftalens kvantificerbare resultatmål og noter den kvantitative status pr. årets udgang.
og

Opfyldelse af strategiaftalens kvalitative procesmål

Hvilke handlinger har i
foretaget jer?

Internationalt arbejde (Spor 5)
• Forslag om revidering af ØK-fordelingsnøgler er aftalt til udførelse til næste kongres, efter den aktuelle evalueringsperiode
• Der er valgt tre nye medlemmer ind i FIS komiteer, i komiteer som alle er discipliner/grupper som DSkiF satser på:
o Rulleski
o Alpint Citizen (tidligere Lowlanders)
o CC. for YCQ
o AL for YCQ
o Samlet er der nu 7 danske medlemmer mod tidligere 3

Hvilke erfaringer har i gjort?

1. FIS byder vores øget engagement hjerteligt velkommen
2. Den nordiske gruppe er blevet udvidet, og Danmark er værter fremover

Giver jeres handlinger og
erfaringer anledning til at
prioritere anderledes?

Ingen justeringer/ikke aktuelt

Forbundets
samlede
vurdering af sporet

På baggrund af ovenstående vælges en af tre mulige samlede vurderinger:
Grøn: Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændigt
Danmarks Skiforbund/Danmarks involvering internationalt har aldrig været på et højere niveau, som er sket på baggrund af en fokuseret indsats i foråret
2018. Danmark er nu repræsenteret i 6 arbejdende udvalg, samt er værter/leder den Nordisk gruppe, (NOR, SWE, FIN, EST, LAT, LTU, ICE, DEN). Der er
sat gang i proces omkring ny struktur i FIS, hvor DEN ser med omkring dette arbejde.
Denne skal suppleres med 2-5 linjers uddybning af årsagerne til vurderingen

DIF’s samlede vurdering af
sporet

Sporet vurderes som grønt. Forbundet arbejder målrettet med at fremme de små landes interesser i de internationale udvalg og forbund
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