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Bestyrelsesberetning, repræsentantskabsmødet 2022 
 
Kære skivenner, 
 
Lad os starte med det sportslige, som jo er det, der binder os sammen! 
 
Vi har været til et historisk OL! Et historisk stort hold fra Danmark var af sted. Ukaleq Slettemark og 
Casper Dyrbye repræsenterede sneidrætterne, og vi fik historisk gode resultater. Ukaleq skød 
sensationelt fejlfrit i alle hendes skydninger, og Casper leverede en imponerede 30 plads i slalom, 
bedste resultat i slalom. Det skal vi glæde os rigtig meget over! Og vi skal tage de gode resultater og 
erfaringer med i den næste periode, hvor vi skal forberede os til næste OL. 
 
Sport er, som I alle ved, passion. Atleterne har stort engagement og ofrer meget for at dyrke deres 
sport. I ofrer meget som frivillige. Når der er passion, er der følelser. 
  
Derfor er det vigtigt at vi har nogle spilleregler som vi bruger, når vi er sammen - det er vores code of 
conduct. Den siger helt klart hvordan vi skal være sammen, så vi passer på hinanden og på den fine 
frivillighed vi har i foreningslivet i Danmark. Frivilligt arbejde skal skabe energi til vores hverdag, den 
skal ikke konsumere vores energi. 
 
Det er de her spilleregler, vi forholder os til ind imellem, når der er konflikter, som nogle gange også 
fører til sanktioner. 
 
Hvis vi ikke reagerer på brud på spillereglerne, kan vi ikke opretholde vores frivillige organisering.  
Det vigtigste er hvordan vi finder balancen, hvor vi både passer på atleterne og de frivillige. 
 
Men der skal selvfølgelig være den rigtige struktur som sikrer at alle er beskyttet.  
Alpint Kraftcenter er en demokratisk enhed udgjort af de største klubber inden for alpint skiløb. De er 
tæt på atleterne og tæt på aktiviteterne.  
 
Det er her man demokratisk beslutter hvilke tilbud der skal være til atleterne og altså også hvilke 
sanktioner der skal tages i brug hvis nødvendigt – og altså også her vi opretter den appelinstans, som 
har manglet. Den kommer til at gå på tværs af discipliner og kraftcentre, så vi får styr på hele spektret. 
 
På baggrund af de strukturelle udfordringer, vi har set, går vi tættere ind i tilsynet med kraftcentrene, 
for at sikre at alle processerne er optimale. Ligeledes vil vi, sammen med Alpin Kraftcenter Danmark, se 
på om der er forhold i organisationsformen som fungerer uhensigtsmæssigt. 
DSkiF bestyrelse vil snarest nedsætte en arbejdsgruppe, på tværs af klubberne, der skal se på dette. 
 
Et vigtigt princip, som fylder meget i vores måde at se verden på, er: Holdet går forud for individet. 
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Det er et princip som har ledt til succes hos vores nordiske venner og som vi også kan se, virker. 
 
Vi kan glæde os over, at der på den baggrund er etableret og i gang med at blive etableret en række 
hold og træningsfællesskaber, bla. har det alpine fællesskab Lowlanders, som er et samarbejde mellem 
Belgien, Island, Holland, Irland, Luxemburg og Danmark, vist sin værdi ved at der nu er flere aktive FIS 
løbere, og vi kan se at løberne bliver længere i sporten.  
 
Også indenfor Langrend & Skiskydning er der gang i udviklingen. Her er der etableret et visionært 
udviklingsprojekt i tæt samarbejde mellem Danmarks Skiforbund og Københavns Skiklub. Et projekt 
hvor vi sammen vil sikre at atlettrekanten bliver bredere, ved at tiltrække og fastholde flere aktive 
atleter. 
 
Hos Freestyle har der siden sidste repræsentantskabsmøde været en rivende udvikling og der afvikles 
nu struktureret træning flere gange om ugen på Copenhill. Træningen afvikles i et samarbejde mellem 
Københavns Skiklub og Danmarks Skiforbund. Her ser vi, at flere kommer til, og flere fastholdes i 
sporten. 
Langrend/skiskydning projektet & Freestyle projektet er forankret i Københavns Skiklub, men er for 
alle. 
 
Og det er heldigt, for vi skal være flere i vores fællesskaber. Vi har mistet næsten 2.000 medlemmer 
under corona, hvilket jo ikke er underligt, når man ikke har kunnet rejse i det omfang, man ville. 
 
Derfor satte vi et projekt i gang for at skabe mere synlighed omkring vores klubber og vores sport.  
 
Vi har ikke ressourcer til at skabe bred synlighed selv, så vi gik sammen med de tre andre 
vinterolympiske specialforbund ishockey, curling og skøjteløb om en fælles kampagne og fik støtte af 
DIF til at få den ud at leve.  
 
Om lidt skal I se de fim der blev lavet. Kampagnen blev afviklet i forlængelse af vinter OL, hvor der jo 
var synlighed omkring vores sport i medierne og det blev fulgt op med en massiv kampagne i sociale 
medier med over 3 millioner visninger.  
 
Vi oplevede at der ikke var hænder i klubberne til at følge op på det tidspunkt, da det var højsæson for 
klubture. Derfor planlægger vi en runde mere til efteråret, som vi vil arbejde sammen med jer klubber i 
planlægningen omkring, så vi veksler det løft vi har opnået i kendskab til medlemsvækst hos jer.  
 
Det er vigtigt at vi – uanset uenigheder om og udfordringer i strukturen i den måde vi arbejder 
sammen på, fokuserer på vores kerneforretning, nemlig at udvikle sporten sammen! 
 
Lad os se filmene! 
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Da 2021 løb ud, udløb den fireårige strategiaftaleperiode med DIF også. Vi havde sat ambitiøse mål for 
sportens udvikling sammen med jer.  
 
Rigtig meget er lykkedes, ja faktisk er alle de indsatser vi havde planlagt gennemført, men vi må 
konstatere at et af resultatmålene, nemlig medlemsvæksten blev ikke indfriet.  
 
Undervejs knækkede vi kurven sammen, og vi kunne se at vi midtvejs i projektperioden var foran vores 
mål. Men den 11. marts 2020, da Danmark lukkede ned, blev det svært, ikke mindst fordi den primære 
aktivitet på sne involverer rejser. 
 
I løbet af efteråret 2021 fik vi forhandlet en ”ny” strategiaftale på plads med DIF som løber fra 2022 – 
2025. Den nye strategiaftale er indholdsmæssigt ikke langt fra den tidligere. Vores overordnede 
ambition er, at vi sammen med jer klubber vil være den samlende enhed for passionerede ski & 
snowboard løbere. En samlende enhed betyder, at vi sammen med jer skal se på hvordan vi skaber 
øget opmærksomhed omkring skiklubberne, og de fantastiske tilbud og fællesskaber vi har. Målet er 
fortsat at forstærke det som allerede virker i klubberne og at sætte initiativer i gang på tværs af 
klubber, således at vi står endnu stærkere, og bliver endnu mere attraktive fællesskaber for 
passionerede ski & snowboard løbere. 
 
Med udgangspunkt i passionerede fællesskaber er det bestyrelsen hovedfokus, og indarbejdet i 
strategiaftalerne at vi skal styrke samarbejdet på tværs af klubber og forbund.  
 
De senere år har været hårde for hele den organiserede idræt, men der er ingen tvivl om, at de danske 
skiklubber har været ekstremt hårdt ramt. De frivillige har kæmpet, troet, og håbet, måttet ændre og 
tilpasse, og desværre også aflyse ture. 
 
For at understøtte klubbernes mulighed for at komme på fode igen efter en vanskelig periode, 
besluttede bestyrelsen i november 2021 at yde en ekstraordinær corona hjælpepakke til alle klubber, i 
form af 75% rabat på kontingentet til skiforbundet. Målet var at sikre klubberne gode opstarts 
muligheder efter den svære tid.  
 
Der er også etableret en særskilt corona ansøgningspulje, hvor klubberne kan ansøge om puljemidler 
til medlemsfremmende og medlemsfastholdelsesprojekter. Vi kan med glæde konstatere, at der er 
igangsat tre projekter med det formål at skabe øget lokal opmærksomhed, og tiltrække nye 
medlemmer til klubberne. Der er fortsat penge i puljen, så jeg vil opfordre til at klubber søger puljen, til 
medlemsfremmende aktiviteter, og til projekter som kan tiltrække nye medlemmer til klubberne.  
 
Organisatorisk har vi som bestyrelse også tilpasset os de nye tider, herunder ikke mindst erfaret at 
rigtig meget kan klares via virtuelle møder. Det betyder at de fleste bestyrelsesmøder, 
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arbejdsgruppemøder, statusmøder etc. er afviklet som virtuelle møder, med betydelige besparelser til 
følge. Virtuelle møder kan ikke afløse de fysiske, men det er en arbejdsform som bestyrelsen og 
sekretariatet har taget til sig, og som vi vil føre videre ind i den kommende periode. 
 
Det internationale arbejde i FIS er fortsat intenst og jeg har haft glæden af at lede en vigtig 
arbejdsgruppe omkring diversitet og ligestilling, som jeg forventer an bidrage til en vigtig 
forandringsproces i et meget traditionelt FIS. Til gengæld er jeg ked at af måtte udskyde mit kandidatur 
til den øverste bestyrelse med to år, da der er kommet en nyt krav om, at man skal være statsborger i 
det land, man bliver opstillet af. Som mange af jer ved er jeg svensk statsborger og fordi der er så 
mange aftaler mellem Danmark og Sverige har det ikke være nødvendigt for mig at skifte 
statsborgerskab. Vi prøvede at få en dispensation eftersom jeg har boet i Danmark i 42 år, men det 
kunne desværre ikke lade sig gøre. Processen er i gang og det kan nås til næste valg, hvor jeg er fortsat 
kæmper for, at blive valgt ind, så vi kan gøre vores indflydelse gældende. 
 
Samarbejdet med DIF er også tæt og vi begynder at arbejde tæt sammen med flere forbund, affødt af 
den fælles kampagne vi lige har kørt. Der er meget at hende i samarbejde, både med DIF og med andre 
forbund med samme udfordringer som os. Der er årsmøde i DIF dagen før vores eget 
repræsentantskabsmøde, hvor der er fokus på bl.a. nye medlemsformer, et arbejde vi følger tæt og 
kan fortælle mere om på vores fysiske repræsentantskabsmøde. 
 
Jeg håber vi ses den 8. maj kl. 13 i idrættens hus. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Anna Harboe Falkenberg 
Formand 
 


