
 
Udfordrende – det er vist det mindste man kan sige og denne her sæson! 

 

Der har været stillet nye og anderledes krav til os på alle kanaler. Men som skiløbere er vi heldigvis 

omstillingsparate. Vi tilpasser os underlaget og finder den bedste måde at køre videre på. Og den 

hurtige reaktion alle var enige om var nødvendig, da situationen blev alvorlig, fortjener meget ros 

hele vejen rundt. 

 

Selv med aflyste DM, ture, træningssamlinger og andre arrangementer, er det vores indtryk at der, 

på trods af situationens alvor, har været energi derude til at se frem og forberede den kommende 

sæson, som forhåbentlig bliver anderledes.  

 

I skiforbundet har vi brugt tiden på at gøre status på implementeringen af vores fælles strategi. Vi 

er langt, takket være det gode samarbejde med jer klubber. Vi ved præcis, hvor vi skal hen og ved 

også i store træk, hvordan vi kommer derhen. Det sportslige fokus lever derude, og vi er i fuld 

gang med at definere hvordan, vi får det til at blive stærkere på sigt. Det gør vi bl.a. ved at styrke 

talentudviklingsprocesserne, så vi ved præcis hvordan vi dygtiggør vores atleter på det niveau, de 

befinder sig på - og realiserer deres fulde potentiale.  

 

Talentudviklingen foregår i vores kraftcentre og det er her, viden og erfaring til at udvikle vores 

atleter er koncentreret. Fordi kraftcentrene står for det sportslige, har vi ikke længere en 

sportschef i forbundet, men arbejder tæt sammen med kraftcentrene i stedet for. Henrik Oksholm 

er således ikke længere ansat hos os, men arbejder direkte i Alpint Kraftcenter. 

I foråret blev indsatsen mod langrend og skiskydning styrket ved etablering af ”Projekt Langrend & 

Skiskydning” i Københavns Skiklub. Projektet støttes med økonomi fra Danmarks Skiforbund, og 

aftalen mellem Københavns Skiklub og Danmarks skiforbund evalueres årligt. Målsætningen er at 

skabe bedre forhold for aktive langrends- og skiskytter. Tilbuddet er åbent for alle atleter, uanset 

klubtilhørsforhold.  

 

Inden for det alpine har vi etableret et træningssamarbejde i form af et fælles hold med fem andre 

lande, Lowlanders Alpine Race Team. Et super initiativ, som bygger på vores gode samarbejde i det 

internationale miljø og tanken om, at man som atlet er stærkere om et hold med et fællesskab. 

 

Uanset at det sportslige ansvar er forankret i kraftcentrene, og fungerer godt, kan vi konstatere at 

talent og elitearbejde er et felt hvor der er meget diskussion og til tider frustration.  

 

Meningsforskelle om hvordan vi skal løse opgaverne er konstruktive, og vi opfordrer til at man 

involverer sig i de demokratiske processer, hvis man er uenig. På den måde får vi skabt de bedste 

løsninger og får fokus på sporten.   

 

For at understøtte de mange aktiviteter som pågår i klubberne, er den professionelle organisation 

vedrørende klubområdet blevet styrket ved ansættelse af projektleder med ansvar for 

klubudvikling, Nikolaj Salomon Vang, som har til opgave at arbejde tæt sammen med jer klubber, 



 
for at udvikle jeres potentiale i den retning, der er rigtig for jer. Nikolaj er erfaren i skimiljøet og 

har både erfaringer med selv at køre ski på højt niveau, men også med at drive en klub. 

Det fælles sekretariat med Den Danske Skiskole fungerer rigtig godt og sikrer mere sport for 

pengene, idet der fokuseres på de sportslige aktiviteter og spares på administrationen. 

 

Forbundet og enkelte klubber har en styrket dialog med Rejsegarantifonden. Henvendelse fra 

Rejsegarantifonden er ikke nyt, men det nye er en lovændring fra juni 2018, som betyder at 

skiklubber per automatik ikke længere er undtaget for registreringspligten i Rejsegarantifonden. 

Der har pågået et længere udredningsarbejde herunder en juridisk vurdering af lovens indflydelse 

på danske skiklubber. 

 

Fondens udgangspunkt var, at de fleste skiklubber var registreringspligtige, men efter intens 

dialog, og udredning er vurderingen at kun ganske få skiklubber er registreringspligtige. Det er 

bestyrelsen holdning, at vi som idrætsklubber og almennyttige foreninger naturligvis skal følgende 

gældende dansk lovgivning. Men det er også, som det er forelagt Rejsegarantifonden, sådan at 

klubber under Danmarks Skiforbund er idrætsklubber, der via en non profit aktivitet driver deres 

sportsaktivitet. At aktiviteten qua Danmark ikke har bjerge og sne, så betyder at klubberne må 

afvikle deres aktiviteter i udlandet betyder ikke at klubberne er rejseklubber, eller klubbernes 

primære formål er at afvikle ferierejser. Danske Skiklubber under Danmarks Skiforbund afvikler 

træningsture med et tydeligt idrætsligt indhold. På grund af lovændringen vil sekretariatet sikre 

den forsatte dialog med fonden således, at fondens nuværende vurdering kan fastholdes for de 

fleste skiklubber under Danmarks Skiforbund. 

 

Corona/Covid-19 ramte samfundet hårdt. Også forenings Danmark oplevede væsentlige 

restriktioner. Da tingene spidsede til, sendte vi to medarbejdere hjem i en periode, da vi følte at 

det var mest forsvarligt. Det har selvsagt forsinket en del processer, men vi er i gang på fuld kraft 

igen.  

 

Vi er stolte af, at vi kan vise første version af Game Planen i dag, som vi forventer os meget af. 

Game Planen er central i vores måde at skabe en fælles forståelse af vores til tider komplekse 

verden. Det er et levende dynamisk værktøj, som vil udvikle sig over tid, og vi håber at I vil tage del 

i videreudviklingen ved løbende at give feedback og input, så det er noget vi er fælles om. 

 

Corona satte ikke kun en stopper for danske arrangementer, også vigtige FIS løb, vi havde planlagt, 

blev aflyst med både store konsekvenser for atleterne og for vores økonomiske tilskud fra FIS. 

 

Corona udskød også FIS kongressen, hvor der ud over den meget værdifulde erfaringsudveksling 

med internationale kolleger, var planlagt valg til den øverste bestyrelse, Council. Kongressen er 

udskudt til juni 2021, hvor der skal vælges en ny formand, og hvor jeg stiller op til en almindelig 

bestyrelsespost. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med det arbejde, som jeg med flere 

udskydelser har ventet længe på. Det påvirker ikke mit formandskab i Danmarks Skiforbund i 

andet end positiv retning, da vi bliver en del af vigtige beslutningsprocesser i FIS, som vi er meget 

afhængige af. 



 
 

Vi glæder os til en forhåbentlig mere begivenhedsrig sæson – helst på det sportslige område – 

sammen med jer. 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anna Harboe Falkenberg 
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