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Referat, virtuelt DSkiF bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022 klokken 17:30-20:30 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Johanne Gydesen 
(JG), Asger Fischer Mølgaard (AFM). 
 
Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Deltog under behandling af pkt. 4.b.: Jens Winther, Københavns Skiklub, Kåre Rønhede, Københavns 
Skiklub. 
 
Afbud: 
Kim Valentin (KV), Ole Norling Mathiassen (UNM), Anne-Mette Markussen (AMM). 
 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
 

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
a. Status på de indberettede sager vedrørende DDS 

 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 

a. Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse 
i. Alpin Kraftcenter Danmark 

ii. Projekt Langrend & IBU 
iii. Freestyleprojekt i KS og nye projekter 

b. Nyt projekt IBU 2022-2024 til behandling og godkendelse 
c. Kommunikationsprojekt (4 vintersportsforbund), overordnede indsatser og aktiviteter 
d. OL 2022-deltagelse 
e. Konstituering af bestyrelsen 

 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 

a. Transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten 
 

6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.:  Orientering og status vedrørende corona 
 
6b.: Orientering om den foreløbige medlemsindberetning (tendenser) 

 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
8. Er næste mødedato OK? 

 
 
Referat: 

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
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AH åbnede mødet. Dagsorden og de tilhørende bilag samt ekstrabilag vedrørende pkt. 4.a.ii blev godkendt. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
3.a. Status på de indberettede sager vedrørende DDS 
AH redegjorde for de to sager suppleret af KB. 
 
Kommentar: 
Emnet blev behandlet uden for referat. 
 
Konklusion: 
DSkiF har håndteret de sager, der har været.  
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4a.Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse 
AH åbnede emnet med en kort introduktion til den oprindelige ide bag etableringen af de sportslige 
projekter og kraftcentre med fokus på vigtigheden af, at der i forhold til opgaveløsningen skal være klarhed 
over, hvilke opgaver som er placeret i de sportslige projekter, samt at der er fastsatte kvantitative mål, så 
der kan analyseres på målopfyldelsen. Det er vigtigt, at bestyrelsen fortsat står sammen med kraftcentre og 
de sportslige projekter om udviklingen af skisporten. 
 
4.a.i. Alpin Kraftcenter Danmark 
KBU redegjorde for arbejdet i AKD. Arbejdet i kraftcenteret forløber godt. Samarbejdet i bestyrelsen er 
velfungerende. Der er fortsat kun tre klubber, som er medlem af AKD. Det sportslige niveau er stigende. 
Samarbejdet i Lowlanders-projektet er velfungerende, og flere løbere bliver tilknyttet projektet. 
Fødekæden under Lowlanders-projektet er presset, ikke mindst på grund af den aktuelle coronasituation. 
For at styrke rekrutteringen har AKD igangsat et projekt med fokus på rekruttering og fastholdelse. 
 
Kommentar: 
I AKD er der fokus på Tec-disciplinere, og der tilbydes træning i disse discipliner. Det udelukker ikke løbere, 
som dyrker fartdisciplinerne, men der tilbydes ikke træning inden for fartdisciplinerne. AKD har etableret 
struktur for løberne, så de midler, som tilgår AKD i støtte, fortrinsvis bruges til at skabe træning og struktur 
for løberne, og der bruges kun få midler på individuel støtte i AKD.  
 
Konklusion: 
Der skal ske øget fokus på optag af nye klubber til AKD. 
På møde med AKD skal der fastsættes mål for udvikling af AKD (kvantitative). 
Bestyrelsen kvitterede for det gode arbejde i AKD. 
 
4.a.ii. Projekt Langrend & IBU 
KB redegjorde kort for det igangværende projekt Langrend & IBU i Københavns Skiklub. Projektet har 
arbejdet med etablering af struktur, ikke mindst inden for IBU. Der er en del unge løbere tilknyttet 
projektet, som dyrker et miks af langrend/rulleski og IBU. Internationalt har der været mindre 
løbsdeltagelse i langrend, mens der er øget deltagelse i IBU. DSkiF stillede med løbere til WSC, dog færre 
end tidligere. 
Atleter i projektet er fortrinsvis medlem af KS, dog er der også atleter fra Holte og Odense. 
 
Kommentar: 
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Det er vigtigt, at der i projektet fastholdes aktiviteter målrettet langrend. Projektet skal markedsføres 
bredere, så medlemmer af andre skiklubber også føler sig inkluderet. Det er et projekt, som skal favne de 
sportsligt fokuserede atleter på tværs af skiklubber med mulighed for at fortsat at stå i egen skiklub. Det er 
positivt, at IBU-disciplinen udvikles og tiltrækker nye medlemmer til skiklubberne. Samarbejde mellem 
andre idrætter, for eksempel Ballerup Skytteklub, styrker den samlede idrætslige udvikling, så de enkelte 
klubber ikke kæmper om de samme medlemmer, men styrker indholdet i klubberne, så flere medlemmer 
kommer til. 
 
Langrend, IBU & Rulleski, udvalgskommissorium: 
ABM og KB havde arbejdet videre på langrendsudvalgets kommissorium siden sidste bestyrelsesmøde, så 
der kan etableres det af bestyrelsen besluttede Langrend, IBU & Rulleski-udvalg. Det reviderede 
kommissorie var rundsendt inden mødet. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at der i skiklubberne og blandt atleterne er kendskab til udvalgets kommissorium og arbejde, 
og at udvalget er transparente i sine beslutninger.  
 
Konklusion: 
Sportslige projekt (Projekt Langrend, IBU & Rulleski): 

• Projektet skal promoveres ud mod andre skiklubber 

• Bestyrelsen opfordrer til, at der sker en styrket indsats i langrend 

• Bestyrelsen kvitterede for den positive udvikling og samarbejdet med KS 
 

Langrendsudvalgets kommissorium: 

• Kommissoriet blev godkendt 

• Der skal kommunikeres til aktive, klubber, projekter/kraftcentre, at der etableres et Langrend, IBU 
& Rulleski-udvalg 

• Medlemmerne skal godkendes af DSkiFs bestyrelse på baggrund af indstilling fra udvalgets 
formand, ABM 

 
4.a.iii. Freestyleprojekt i KS og nye projekter 
KB redegjorde for udviklingen i freestyleprojektet i Københavns Skiklub. Projektet har etableret sig med to 
ugentlige åbne freestyle ski- og snb-træninger på Copenhill og en månedlig konkurrence. Fra et forholdsvis 
beskedent antal deltagere ved projektets start er der nu stor tilslutning til projektet, ikke mindst til den 
månedlige konkurrence, som trækker rigtig mange deltagere og tilskuere. 
Dem, som deltager i træningen, er ikke alle medlemmer af en skiklub, men det konstateres, at der nu er en 
begyndende søgning af freestyle ski- og snb-løbere ind i skiklubben på baggrund af de igangsatte 
aktiviteter. Miljøet omkring træningen vokser, og det har været med til at skabe fundamentet for en 
generation af freestyle ski og snb-atleter, som træner struktureret med base i Danmark. 
 
Kommentar: 
Det er en succes, at der skabes et projekt, som tiltrækker mange freestyle ski- og snb-løbere. Det er 
positivt, at der – udover de aktive løbere – også tiltrækkes tilskuere, så det samlede miljø omkring 
disciplinen vokser. I forhold den kommende strategiperiode skal vi trække på de erfaringer, som kommer 
ud af det aktuelle freestyleprojekt i KS vedrørende alternative medlemsformer.  
 
Konklusion: 
Der skal sikres øget fokus på at udrulle projektet, så endnu flere kan deltage i træningen.  
Bestyrelsen kvitterede for det gode arbejde, som pågår i KS. 
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4b. Nyt projekt IBU 2022-2024 til behandling og godkendelse 
AFM motiverede forslaget kort, hvorefter bestyrelsen ganske kort vendte oplægget, inden Jens Winther og 
Kåre Rønhede, begge Københavns Skiklub, deltog i mødet. 
 
Bemærkninger (bestyrelsen alene): 
Det er vigtigt, at de erfaringer, som der er fra etableringen af AKD, trækkes ind i projektet. Vi skal se på den 
samlede demokratiproces, så der på sigt også involveres andre klubber i projektet, så man ikke risikerer 
beskyldninger om nepotisme, og at alle penge til én eller flere discipliner alene går til én klub. Langrend er 
fortsat en af DSkiFs hoveddiscipliner og skal tænkes ind i projektet som sådan. Projektet skal være 
inkluderende, så andre klubber føler sig inviteret.  
 
Præsentation af projektet og debat med deltagelse af Jens Winther (JW) og Kåre Rønhede (KR): 
Projektet er tænkt som en overbygning på det eksisterende Langrend, IBU & rulleski-projekt støttet af DSkiF 
og forankret i KS. Målsætningen er at byde flere medlemmer ind i klubberne ved øget interesse for at dyrke 
biathlon med ski på (sne og rulleski).  
Projektets aktiviteter skal forankres i Danmark i Ballerup Skytteklub og på Gokartbanen på Amager. Et af de 
bærende fundamenter i projektet er uddannelse af instruktører, således at disse kan sikre udviklingen af 
flere aktive atleter. 
Skiskydning skal bruges som rekrutteringsplatform, da det har vist sig, at det tiltrækker aktive fra andre 
sportsgrene, samt på grund af kombinationen skydning og fysisk aktivitet fastholder atleterne længere i 
sporten. Projektets primære indsats er forankret i Danmark med fokus på børn og unge. Fokus bliver 
breddearbejde med udgangspunkt i nationalt forankrede trænings- og klubture, hvor langrends- og IBU-
aktiviteter tilbydes sideordnede. 
Projektet er opbygget således, at der i den første del af projektet skal foretages betydelige investeringer, 
dels i udstyr, men vigtigst i uddannelse af instruktører samt til etablering af aktiviteter. 
Der er tilknyttet en ansat medarbejder, Christian Borch, som står for det udførende, suppleret med 
forældreassistance og samarbejdet med Biathlon Skytteforening. I projektets opstartsfase vil der være 
større behov for tilskud, senere i projektets levetid sigtes der mod en 50/50-finansiering, således at 
tilskuddet fra DSkiF andrager cirka 50 procent af de samlede indtægter i projektet. 
 
Bestyrelseskommentar: 
Projektet har tænkt hele fødekæden igennem, hvilket er positivt, herunder at uddannelse er tænkt ind fra 
starten. Det er samlet set det mest visionære projekt, som er udviklet vedrørende udviklingen af langrend, 
IBU og rulleski. Der er en del erfaring fra etablering af AKD, som skal tænkes ind i projektet, så den læring, 
som var her, tages med ind i etableringsfasen. 
Det er vigtigt at byde andre klubber velkomne i projektet. Projektet skal formidles bredt, så der skabes øget 
interesse for at deltage. Der skal være transparens omkring beslutningerne, ligesom at den tætte dialog 
mellem DSkiF og KS er vigtig. 
 
Konklusion: 
Projektet blev godkendt. 
Den skitserede udbetalingsmodel blev, på grund af projektets egenart, godkendt, så tilskuddet vil blive 
udbetalt forud a to rater årligt. 
Der skal etableres et opstartsmøde mellem Kåre Rønhede, Jens Winter og repræsentanter fra AKD, som var 
med ved denne organisations etablering. 
Bestyrelsen kvitterede for det visionære projekt og de ambitiøse planer for udviklingen af IBU, langrend og 
rulleski i Danmark.  
 
4c. Kommunikationsprojekt (4 vintersportsforbund), overordnede indsatser og aktiviteter 
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AH redegjorde for udviklingen af projektet. Film optages i uge tre og fire. Kampagnesite med fokus på, hvor 
man kan komme til at dyrke vintersport i vinteridrætsklubberne. Der skal sættes gang i klubbernes 
aktiviteter/åbent hus, så potentielle nye medlemmer kan bydes velkomne ind i klubberne. 
Materialet bliver tilgængeligt til klubberne efter og under projekterne, så projektet har en lang løbetid. 
 
Kommentar: 
Der er en del hjemlige IBU-aktiviteter, som kunne tænkes ind i det filmmateriale, der udarbejdes. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte den overordnede plan for projektet.  
AH fungerer i projektfasen som projektleder supporteret af sekretariatet. 
  
4d. OL 2022-deltagelse 
KBU og KB redegjorde for status på den potentielle OL-deltagelse, samt de udfordringer, der har været på 
grund af corona og en svær sæsonstart 2021/22. Dialogen med AKD og DIF har forløbet konstruktivt. Der 
har været holdt flere møder i indeværende sæson på baggrund af situationen. 
 
Kommentar:  
Det er for DIF og DSkiF væsentligt, at der sikres en fair udtagelse med fokus på de sportslige krav. Det er for 
DSkiF og DIF højt prioriteret, at Danmark bliver repræsenteret i snedisciplinerne til Vinter OL 2022 med en 
sportslig kvalificeret løber. Fairness og sikkerhed for atleterne er centrale værdier for DSkiF. Den sportslige 
vurdering fra AKD er central i forbindelse med den endelige indstilling af en atlet til DIF-godkendelse, så det 
er sikret, at en indstillet atlet har kørt de resultater, som er beskrevet i udtagelseskriterier, og at dette er 
sket under fair og sportslige forsvarlige betingelser. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen noterer sig, at der potentielt vil kunne indstilles en alpin atlet til OL-udtagelse, samt at 
Grønland Biathlon Forbund vil kunne indstille en skiskytte til udtagelse til OL 2022. 
 
4e. Konstituering af bestyrelsen 
Punkt 4e blev behandlet som dagsordenens første behandlingspunkt. Lykke Mulvad Jeppesen har meddelt, 
at hun ønskede at udtræde af DSkiFs bestyrelse. Lykke har tilbudt, at hun gerne vil fortsætte arbejdet 
omkring udviklingen af skisporten, for eksempel via det nye Langrends, IBU & Rulleski-udvalg. 
 
Bemærkninger: 
Johanne Valbjørn Gydesen og Ole Norling Mathiassen, begge Aarhus Skiklub, er valgte suppleanter for 
bestyrelsen. 
 
Konklusion: 
Johanne blev konstitueret som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem efter Lykke. 
 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5a. Transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten 
KB motiverede emnet med en kort gennemgang af anbefalingerne fra DIF på baggrund af den i DIF nedsatte 
arbejdsgruppe. KB anbefalede, at DSkiF følger DIFs anbefalinger, således at DSkiF også i forhold til dette 
sikrer, at der i ski og snb er plads til alle, og vi byder alle velkomne. 
 
Konklusion: 
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Sekretariatet indarbejder DIF-anbefalinger i DSkiFs politikker og vejledninger. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.:  Orientering og status vedrørende corona. 
KB redegjorde kort for sekretariatets indsats i forhold til corona-kommunikation. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6b.: Orientering om den foreløbige medlemsindberetning (tendenser) 
Inden mødet var rundsendt orienteringsbilag. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog den rundsendte orientering til efterretning.  
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
Udtagelse til EYOF. 
Inden mødet havde bestyrelse modtaget et oplæg til udtagelse til EYOF i langrend. 
Bestyrelsen behandlede efterfølgende dette oplæg på mail. 
 
Bemærkninger: 
Der skal sikres en tidligere dialog med de sportslige projekter, så for eksempel udtagelseskriterier til OL, 
UOL og EYOF kan udarbejdes og sanktioneres i fællesskab, inden de bringes til DIF og formidles til atleterne.  
 
Konklusion: 
De fremsendte kriterier godkendes efter en præcisering af de sportslige krav. 
 
 
8. Er næste mødedato OK (bestyrelsesseminaret 2022, 24-27. marts (internat)? 
 


