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Danmarks Skiforbunds bestyrelsesberetning, repræsentantskabsmøde 2021 
 
 
Det har været det mærkeligste år igen – undtagelsestilstand med aflysning på aflysning. Men igen 
har vi set at alle har stået sammen og holdt tungen lige i munden, på trods af uforudsigelige tider. 
Og lad os ikke nævne corona mere lige her, men i stedet fokusere på de ting, vi har opnået i 
fællesskab. 
 
Hos os har vi gjort det, som man gør i en krisetid, vi har konsolideret. For os betyder det at pleje 
forholdet til jer klubber, og vores samarbejdspartnere, primært DIF og FIS.  
 
Vi har sat en type aktiviteter i gang, til gavn for og sammen med jer klubber, som tiden opfordrer 
til – nemlig digitale aktiviteter. For eksempel kan vi nævne: 
 

• Gameplanen er live på hjemmesiden og bliver løbende opdateret, den har ikke været 
anvendt så meget endnu, men det kommer den til og vi modtager meget gerne feedback 

• Ski Danmark, vores nye digitale fællesskab er live og har allerede mere end 200 
medlemmer bredt fordelt ud over hele Danmark, og samlet 6 forskellige lande. På 
platformen har der været afviklet 27 events/udfordringer. 

• Vi har skruet op for indsatsen i vores SoMe kanaler og det har resulteret i at vi nu har 7% 
flere følgere. 

• Styrket pressehåndtering har resulteret i mere end 20 artikler i nationale og regionalaviser 
og formidling via de nationale TV stationer. 

• I samarbejde med DDS & Skiklubben Hareskov etableret en ny alpin dryslope 
skiuddannelse 

• I samarbejde med DDS & Københavns Skiklub er der ved at være etableret en ny rulleski & 
langrends national certificeret instruktør uddannelse 

 
Vi har haft glæde af sne i Danmark, som satte fokus på langrendssporten, som vi var så heldige at 
kunne dyrke i Danmark i lidt flere sammenhængende dage end vi plejer. Det er imponerende at se 
den energi og virkelyst som findes i skiklubberne. Så snart sneen faldt, var der flere skiklubber som 
stod klar med spormateriel og i nattens mørke trak spor, satte skilte op og kommunikerede via 
sociale medier om skimulighederne i Danmark.  
Det betød at tusindvis af danskere, medlemmer som ikke medlemmer, var på langrend i Danmark, 
på spor trukket af frivillige fra skiklubberne.  
 
Det er netop glædeligt, at skisporten har kunnet vise vejen i en tid hvor andre specialforbund har 
kæmpet med at få danskerne ud at bevæge sig. Og for første gang i 34 år, lykkedes det også at 
afvikle et tilpasset uofficielt DM løb på dansk sne i Elmelund Skov ved Odense, hvor der i uge 6 var 
der opmålt en strækning i statsskoven. Løbet blev afviklet 100% virtuelt. Det var så stor en succes, 
at det tiltrak det lokale politis opmærksomhed. Politiet vurderede, på grund af de trukne spor og 
muligheden for at notere egne tider, at det samlede så mange mennesker, at det overskred 
gældende forsamlingsrestriktioner.  
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Odense skiklub blev anklaget for at stå for arrangementet og DIF juridiske afdeling blev involveret, 
ligesom at bestyrelsen for DSkiF naturligvis også var orienteret. Det var Odense skiklub og 
Danmarks Skiforbunds holdning at der ikke var hold i anklagerne, men støttet af DIF jurist var det 
også vurderingen at føre en sag ved domstolene ville trække det hele i langdrag, hvorfor at sagen 
blev lukket ved at betale det mindre bødeforlæg som anklagemyndigheden præsenterede for 
Odense Skiklub. Det var en ærgerlig afslutning, på et super initiativ, i en vanskelig periode, men 
det er heldigvis overstået og landede OK efter omstændighederne. 
 
Udover aktiviteterne på sne, så har der også været afviklet den traditionsrige Vest Cup, som jeg 
håber, vil vokse over de næste år, og føre til øget interesse for langrend og rulleski generelt. 
 
Sportsligt har sæsonen været udfordrende for de aktive konkurrenceatleter. For at bakke op om 
atleterne og hjælpe, hastebehandlede bestyrelsen en helt ekstraordinær Corona ansøgningspulje, 
som blev udbetalt til de bedste atleter i januar. Målet med puljen var at kompensere atleterne for 
de mange ekstra omkostninger som de blev ramt af på grund af Corona situationen. 
 
OL-forberedelserne går efter planen og vi har haft et godt og tæt samarbejde med DIF om den del. 
De aktuelle sportslige resultater peger i retning af en eller to alpine deltagere og sandsynligvis en 
IBU-atlet, mens det fortsat er uafklaret om vi kommer til at stille til start i langrend og freestyle ski & snb. 
  

Udtagelsen løber til medio januar 2022, og vi krydser alle fingre for, at det lykkedes at få sikret de 
nødvendige sportslige resultater, så Danmark kan sende en sportslig stærk og bred ski & snb trup 
afsted til OL 2022. 
 
Resultatmæssigt har det, specielt i alpint, været en god sæson. Ikke mindst til Alpin VM hvor 
Casper Dyrby, Skiklubben Hareskov i SL kørte sig til en imponerende 26. plads, på den ekstremt 
udfordrede bane. Men også til JVM lynede en af de danske løbere, Oscar Preisler, Holte Skiklub, 
som i U18 rækken SG kørte sig til en flot 2. plads.  
 
Bestyrelsen bemærker også at der i langrend og skiskydning er international konkurrence-
deltagelse og resultaterne til f.eks. til langrends VM peger i retning af, at den intensiverede 
satsning sammen med Københavns Skiklub begynder at virke. 
 
På alpint er der også gode resultater ift talentudviklingen i AKD, ikke mindst er det værd at nævne 
at det internationale samarbejde omkring Lowlanders holdet har viser rigtig gode takter. 
 
Vi har samlet set, i den fireårige strategiperiode 2018 – 2021, haft en medlemsfremgang som giver 
os et godt udgangspunkt i forhold til vores bagland, DIF. Det seneste år har vi været udfordret af 
de mange aflysninger, hvorfor at vi pr. 31.12.2020 så en reduktion på 6,3% i antal medlemmer. Det 
er dog bestyrelsens opfattelse at medlemmerne vil søge tilbage i skiklubberne, når der sker en 
normalisering af rejsemarkedet. 
 
I både DIF og FIS regi er vi via antal medlemmer, klassificeret som et mellemstort forbund og det 
er virkelig vigtigt at fastholde, for at optimere indflydelse og information. Netop indflydelse og 
information er de to ting som gør, at vi involverer os så meget vi kan i de to organisationer.  
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Det er til gavn for jer klubber, at vi har indflydelse på øverste hylde i den førte idrætspolitik, både 
på den danske og den internationale bane. Det, at være tæt på, hvor beslutningerne tages, er 
centralt for os som lille land. I DIF er vi aktive i arbejdsgrupper og har et tæt forhold til bestyrelsen 
og i FIS er vi aktive i komiteer og helt tæt på det styrende organ, FIS Council.  
 
Samtidig har vi et meget velfungerende nordisk & baltisk samarbejde, hvor Danmarks Skiforbund 
leder et samarbejdsudvalg bestående af Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen & 
Danmark. Gruppen mødes mindst en gang årligt, og vender de forhold som måtte være. At 
Danmark leder en så vigtig gruppe, er unikt og et mødeforum, hvor vi både sidder sammen med 
tre af de største skinationer, men også tre medlemmer af FIS Council.  
 
I bestyrelsen har vi, ligesom jer, heller ikke haft mulighed for at mødes fysisk, men har trods det 
haft et år med tæt samarbejde og meget frugtbare møder, hvor vi bl.a. er kommet et godt skridt 
videre med visioner og planer for den næste strategiperiode 2022 – 2025.  
 
Vi glæder os til at dele de strategiske tanker med jer og få jeres uvurderlige input til de aktiviteter, 
som skal være med til at sikre sportens forsatte udvikling i skiklubberne. Sekretariatet og 
bestyrelsen rækker ud til jer omkring det, så vi i fællesskab kan tage hul på at videreudvikle 
skisporten sammen. 
 
At den verdensomspændende pandemi også skulle påvirke vores mulighed for valg til FIS Council, 
havde ingen forudset, da vi i efteråret 2019 satte gang i processen, for at sikre Danmarks mulighed 
for at få sæde i bestyrelsen i en International Olympisk vinteridrætsorganisation. Efter udsættelse 
af kongressen, oprindelig planlagt til maj måned 2020, først til oktober 2020 og senere til maj/juni 
2021, meldte FIS Council ud at den planlagte Gender Balance indsats først materialiseres i 2022. 
Det betyder at den kampagne som var sat i gang for at sikre mit valg til FIS Council, er udskudt. Mit 
kandidatur til FIS Council bliver således til valget i 2022 - det arbejder jeg målrettet på allerede nu 
og glæder mig til at repræsentere dansk skisport endnu stærkere internationalt, trods et lidt 
frustrerende forløb. 
 
På trods af en aktiv periode siden sidste repræsentantskabsmøde, med mange gode projekter og 
resultater, så er der også forhold som vi desværre fortsat kæmper med.  
 
En af de tilbagevendende udfordringer er aktiveringen af Amager bakke, dels i forhold til 
skiklubbernes og DDS-aktiviteter, men også i forhold til den almindelige skiløber, da prisniveauet 
er meget højt. 
Vi havde i skiforbundet enorme forventninger til et konstruktivt og tæt samarbejde med den 
valgte operatør, ligesom at vi ved at I skiklubber som har aktiviteter på bakken, og jer som 
forsøger at få etableret aktiviteter også havde store forventninger og forhåbninger til vores alle 
sammes skibakke i centrum af København. Det har desværre vist sig at vore forhåbninger ikke blev 
opfyldt. I hele projektfasen har skiklubberne, mange frivillige og skiforbundet været involveret i 
projektet, og haft et glimrende samarbejde med Fonden Amager Bakke. Vi oplever desværre, at 
samarbejdet omkring aktiviteter ikke helt forløber så gnidningsfrit som vi havde håbet, f.eks. når 
det handler om ensartet prisstruktur på tværs af skiklubber, imødekommenhed omkring 
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etablering af undervisningsaktiviteter via DDS og ikke mindst rekrutterings-potentialet i anlægget 
som bliver vanskeliggjort af prisstrukturen. 
Vi har rejst problemstillingen ind mod den almennytte fond, Fonden Amager Bakke, ligesom at vi 
naturligvis har rejst problemstillingen direkte overfor driftsoperatøren CopenHill A/S, desværre ser 
det ikke ud til at vi kan komme tættere på, at klubbernes, forbundets og DDS-behov bliver 
tilgodeset, og der er ens fordele for alle. Vi vil selvfølgelig forsætte dialogen med Fonden og 
CopenHill A/S, for at forsøge at skabe bedre forhold for skiklubberne, og skabe det vækstcenter for 
skisporten som vi alle havde drømt om, da vi involverede os i etableringen af Amager Bakke. 
 
 
Da vi mødtes til repræsentantskabsmøde den 26. august 2020, fremlagde jeg 
bestyrelsesberetningen, og afsluttede denne med et optimistisk ønske for den kommende sæson: 
 
”Vi glæder os til en forhåbentlig mere begivenhedsrig sæson – helst på det sportslige område – 
sammen med jer.”  
 
På det sportslige har vi redegjort for et par super resultater, men vi må jo nok konstatere at vi igen 
ser tilbage på en sæson som på ingen måde blev som vi havde håbet. Det skal dog ikke forhindre 
os i, at se positivt frem til den kommende sæson, hvor det er bestyrelsens opfattelse, at vi 
sammen med jer skiklubber har alle forudsætninger for, at sikre den fortsatte udvikling af 
skisporten. 
 
Pbv. 
Anna Harboe Falkenberg 
Formand 
Danmarks Skiforbund 


