
 

1 
 

 
Strategiaftale 2022-2025: Danmarks Skiforbund 
Spor 1 – Passionerede fællesskaber. Via nye medlems- & klubformer, at udnytte sportens potentiale til større og flere nye fællesskaber. 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  

DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 

Effekt 1: Danmarks Skiforbund vil være samlende enhed for en større del af de passionerede ski & snowbordløbere, som ønsker at være en del af et passioneret ski & snb 

fællesskab, via etablering af et virtuelt skinetværk på de sociale medier. Målsætningen er at kunne kommunikere med en større gruppe af på nuværende tidspunkt, ikke 

foreningsaktive ski- & snb løbere, for at skabe øget rekruttering af medlemmer til klubberne. 

 

Effekt 2: Med udgangspunkt i danskernes passion for skisport, ca. 10% af Danmarks befolkning har valgt idrætten til og skal ikke overbevises om at det er sjovt, skal vi have 

skiløbere til at være idrætsaktive i Danmark hele året rundt, med udgangspunkt i den eksisterende passion for skisporten.  

 

*Motivationen for at blive frivillig i en skiklub kan vi konstatere adskiller sig fra andre idrætter. Dette på grund af skisporten særlige betingelser (manglende sne & bjerge). Mange 

af de frivillige i klubberne, er motiveret af deltagelsen i de arrangerede træningstur. For at kunne etablere helårsaktiviteter skal forbundet, sammen med klubberne have fundet 

nøglen til at der bliver flere frivillige i klubberne, så der kan afvikles hjemlige aktiviteter. 

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 

Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 

operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1: SoMe: Virtuelle skinetværk, 

med min 2.500 brugere, for at 

bygge bro mellem den alm. 

Passionerede skiløber og 

skiklubberne (rekruttering) 

SoMe: Virtuelle skinetværk, 

med min 7.500 brugere. for at 

bygge bro mellem den alm. 

Passionerede skiløber og 

skiklubberne (rekruttering) 

SoMe: Virtuelle skinetværk, 

med min 10.000 brugere. for at 

bygge bro mellem den alm. 

Passionerede skiløber og 

skiklubberne (rekruttering) 

Medlemsmål +2.500 i skiklubberne. 

Resultatmål 2: Klubbernes udviklingspotentiale 

og ambitioner er afklaret 

vedrørende: 

• Helårsaktiviteter 

• SoMe strategier  

• Vækst ambitioner.  

Første pilotprojekter med fokus 

på aktiviteter hele året via åbne 

skispor (langrend), rulleski 

Virtuelt træningsfællesskab 

indenfor for disciplinerne 

rulleski & langrend, Freestyle 

(ski & snb) & alpint er etableret.  

 

 

Via det virtuelle 

træningsfællesskab afvikles min 

4 landsdækkende arrangementer 

(konkurrencer & breddeevents) 

Udviklingsklubberne (Min 10 

klubber) tilbyder helårsaktiviteter, så 

medlemmerne fastholdes, og 

medlemmerne kan dyrke passionen 

for skisport hele året rundt (SKI365) 

(10 klubber) 
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etc.er igangsat (min 2 

projekter), for at få flere dansker 

til at bevæge sig. 

 

 

Resultatmål 3: DSkiF bestyrelse, arbejdende 

udvalg, etc. er der sikret 

kønsdiversitet på 60/40. 

Trænere tilknyttet forbundet & 

kraftcentrene, samt bestyrelser i 

forbundsstøttede projekter er der 

kønsdiversitet på 60/40. 

Med klubberne er det undersøgt 

hvorfor man er frivillig* i 

skiklubberne, hvad der skaber 

motivation, og hvad der skaber 

demotivation. 

Med baggrund i frivillighed 

undersøgelsen i skiklubberne er der 

skabt fokus på ”det skal være nemt at 

være frivillig”. 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

Resultatmål 1: Eb bruger defineres som én profil i det virtuelle SoMe fællesskab 

Resultatmål 2: Der måles på om de skitserede aktiviteter er sat i gang. 

Resultatmål 3: De kvantitative mål (kønsdiversitet), opgøres. Vedrørende frivilligheds undersøgelsen er den gennemført som skitseret. 

 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu)       

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 

indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 

linjer) 

I Danmark er der ca. 10% af alle danskere´(540.000 opgjort i 2019), som en eller flere gange om året dyrker ski-snb. Danmarks Skiforbund er den samlende enhed for passionerede 

ski- & snowboardløbere. Vi vil være det samlende fællesskab, ved sammen med Skiklubberne at udvikle helårsaktiviteter og synliggør helårsaktiviteterne, målrettet Ski & 

Snowboard løbere, dette ved: 

• SoMe kampagne ud mod den passionerede skiløber 

• Partnerskaber med statslige turistbureauer for at skabe opmærksomhed omkring det virtuelle træningsnetværk 

• Samarbejder med skirejsebureauer 

• Fælles kampagne med TV2 og Politiken i perioden august – uge7 med udgangspunkt i skidanmark.dk  

 

Som ski & snowboardløber skal man overvejende rejse, for at dyrke sin sport. Det gør det oplagt at samles online. Vi vil udforske det store potentiale, der kan ligge her, for at samle 

passionerede ski og snowboardløbere på en let tilgængelig måde. 

 

Med erfaringen fra etableringen af Copenhill/Amagerbakke vil forbundet arbejde for etablering af faciliteter, således at klubbernes aktiviteter i Danmark kan styrkes.  

 

Fokus i den kommende periode vil være at etablere faciliteter til langrend og rulleski. Faciliteterne vil bestå af: 

• Spor forberedelser, så der kan trækkes spor med kort varsel, hvis sneen falder. 

• Aftaler om at kunne trække spor med statsskove, privatskove, golfklubber etc. 

• Etabler en sporkalv pulje til skiklubberne 
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• Rulleski ruter i Danmark (skiltning og oversigtskort) 

 

Med klubberne vil vi sikre fastholdelse af eksisterende og kommende medlemmer, med øget fokus på aktiviteter i Danmark. 

 

For overhovedet at lykkedes med skiforbundets samlede strategi og sikre dets gennemførelse vil DSkiF ansøge DIF Initiativpulje 3Q2021 om to understøttende initiativer/projekter: 

• Der ansøges i initiativpuljen om separat projekt vedrørende, alternative/nye medlemsformer hvor vi, med udgangspunkt i det virtuelle netværk vil udvikle nye 

medlemsformer så ski & snowboard løberne melder sig ind i skiklubberne. 

• Der ansøges i initiativpuljen vedrørende etablering af tværgående samarbejde og medlemskaber hen over virtuelle netværk. 

 

Forbundet fokuserer på klubudvikling med særlig fokus på: 

• Aktivitetsudvikling (helårsaktiviteter) 

• Konkurrencer, nationalt forankret 

• Uddannelse af frivillige ledere 

o Trænere 

o Instruktører 

o Klubledelse 

• Rekruttering af frivillige ledere, med fokus på kompetence og kønsdiversitet (60/40) 

• Kommunikation og markedsføring for at tiltrække brugere til det virtuelle træningsnetværk 

• Kommunikation og markedsføring af klubbens aktiviteter internt i klubben, samt i lokal området. 

Procesmål (Kvantitative) 

Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 

en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1: Investering i markedsføring på 

SoMo platforme, for at tiltrække 

de passionerede skiløbere til det 

virtuelle træningsnetværk. 

Etablere samarbejder med 

eksisterede skinetværk f. eks 

skisport.dk, FB langrend 

danmark & SKIferie - for alle 

os der elsker ski og ferie :) . 

Sikre indhold (nye udfordringer) 

på den sociale træningsplatform, 

så platformen forsat er aktuel 

for brugerne. Platformen skal 

understøtte skirelaterede 

aktiviteter hele året rundt 

Partnerskaber med relevante 

samarbejdspartnere 

(Rejsebureauer, Efterskoler, 

Destinationer & Nationale 

Skilande turistkontorer i 

Danmark) for at sikre trafik til 

den sociale træningsplatform. 

Afvikle konkurrencer og samlinger via 

den sociale træningsplatform, på sne 

internationalt og national (på sne og 

rul). 

Procesmål 2 Klubudvikling face 1: 

Fokus på uddannelse af 

frivillige ledere, og identificere 

udviklingspotentialer indenfor 

helårsaktiviteter 

Klubudvikling face 2: 

Fokus på etablering af 

helårsaktiviteter, med 

udgangspunkt i klubbernes 

eksisterende aktiviteter, og 

markedsføring og 

kommunikation. 

Klubudvikling face 3: 

Fokus på rekruttering af 

frivillige herunder fokus på 

klubbens kønsdiversitet blandt 

alle klubbens frivillige. 

Klubudvikling face 4: 

Fokus på nationalt forankrede 

konkurrencer og øvrige åbne 

aktiviteter. 
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Procesmål 3 I samarbejde med DIF´s 

facilitetskonsulenter Afklaring 

af mulighed for 

facilitetspartnerskaber med 

kommuner (øst & vest), med 

sigte på at etablere skifaciliteter 

(Rulleski & langrend) i 

Danmark, fokuseret på dialog 

med Visionskommunerne.  

Facilitets partnerskaber med fire 

kommuner som har fokus på 

udendørs idræt, vedrørende 

rulleski (ruter, oversigtskort, 

etc.) 

 

Samarbejde med Københavns 

kommunen omkring ”Urban 

bjergsport på skoleskemaet” i 

København.  

Samarbejde med Københavns 

kommunen omkring ”Urban bjergsport 

på skoleskemaet” i København. 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1  

 

   

Procesmål 2  

 

   

Procesmål 3  

 

   

Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  

 

Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  

Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Projektledelse, Skinetværk 236.000 236.000 236.000 236.000 

Projektledelse, akt. I Danmark 224.200 224.200 224.200 224.200 

Akt. I Danmark (klubudvikling) 330.400 

 

330.400 

 

330.400 

 

330.400 

 

Virtuelt skinetværk 94.400 

 

94.400 

 

94.400 94.400 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 885.000 885.000 885.000 885.000 



 

5 
 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 756.250 756.250 756.250 756.250 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 

 

 

Samlet økonomisk overblik for alle spor 

 
Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  

Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 885.000 885.000 885.000 885.000 

Spor 2 550.000 550.000 550.000 550.000 

Spor 3 200.000 200.000 200.000 200.000 

Spor 4 0 0 0 0 

Spor 5 0 0 0 0 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 
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Strategiaftale 2022-2025: Danmarks Skiforbund 
Spor 2 – Talent- & Eliteaktiviteter 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  

DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

Effekt 1: Talent- & Eliteaktiviteter organiseres således at klubbernes medlemmer, uanset klubben størrelse og øvrige aktiviteter har mulighed for at forfølge sin sportslige 

ambition, og fortsat stå i egne/oprindelig skiklub, for at sikre en større gruppe af aktive konkurrence ski & snb atleter i klubberne  

(Aktive konkurrence ski & snb. atleter = medlemmer som træner konkurrence ski & snb. og deltager i nationale og internationale konkurrencer).  

 

Effekt 2: Sikre transaktionen fra junior løber til seniorløber, så der opnås flere aktive seniorkonkurrenceløber (international konkurrence deltagelse).  Der præsteres gns på et højere 

niveau (FIS & IBU punkter) (indeks 100 = sæson 2020/21) 

 

Danmarks Skiforbund fortsætter udviklingen af skisporten for eliten og bredden, så der er aktiviteter hele året rundt på sne og uden sne med udgangspunkt i 
hjemlige aktiviteter og prioritering af discipliner.. 
 

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 

Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 

operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 Optagelse af flere klubber i de 

virksomme Talent & Elitecentre 

(kraftcentre). 

ATK & DSkiF elitepolitik, og 

tilknyttet elitestrategi er 

implementeret i DSkiF 

konkurrence aktive skiklubber. 

Uddannede trænere 

(konkurrence), indenfor alpin, 

langrend, IBU & Freestyle, i 

min 10% af DSkiF 

medlemsklubber. 

50% flere aktive konkurrence atleter i 

aldersgruppen U14 – 4 år FIS & IBU 

løber. 

Resultatmål 2: Konkurrenceløberne fastholdes i 

gns. en sæson længer i sporten. 

 

Konkurrenceløberne fastholdes i 

gns. to sæsoner længer i sporten. 

 

Gns. FIS & IBU punkter for 

senioratleter er forbedret med 

5%, i de prioriterede discipliner. 

 

Gns. FIS & IBU punkter for 

senioratleter er forbedret med 10%, i 

de prioriterede discipliner 

 

Resultatmål 3: Sammen med kraftcentre lave 

en undersøgelse af 

mulighederne for to nationale, 

dansk forankrede træningsbaser, 

så talent- & eliteatleterne har 

nationale træningscentre 

Etablering af to nationale 

træningscentre. Dansk 

forankrede træningsfaciliteter. 

Sammen med kraftcentre lave 

en undersøgelse af 

mulighederne for et nationale, 

træningscenter på sne. 

Etablering af nationalt træningscenter 

på sne. 
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Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

Index 100=2021 niveau 

Resultatmål 1: De to eksisterende kraftcentre (langrend & alpint) fastholdes. Der måles på udviklingen i antal medlemsklubber løbende i udviklingsperioden. Index 100=2021 

niveau. 2025 mål opgøres efter Index 100 = 2019. 

Resultatmål 2: Fastholdelse: Perioden 2018 – 2021 = Index 100. Forbedret FIS punkt niveau: Index 100 = 2019  

Resultatmål 3: 2023: Er centrene etableret, og benyttes de af min 75% af de tilknyttede atleter min 4xugl. 2025: Er træningscentrene etableret og afvikles min 50% af den aktive 

ski & snb. Træningstid på de etablerede centre.  

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu)       

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 

indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 

linjer) 

Skiforbundet vil, i samarbejde med klubberne udvikle sporten, så skisport gøres mere tilgængelig. Udviklingen skal ske i klubberne (kompetence løft & adgang), samt via de 

etablere kraftcentre (flere involverede klubber). 

For at skabe øget tilgang af nye aktive konkurrenceløbere styrkes indsatsen i forhold til de yngre konkurrenceløbere ud mod klubberne, således at klubber som endnu ikke har de 

fornødne kompetencer, eller en kritisk masse tilbydes fælles aktiviteter med de etablere kraftcentre. Aktiviteterne har fokus på den unge skiløbers samlede udvikling, med 

udgangspunkt i DSkiF Alders Relaterede Træningsmodel, danske forankret med træning/aktiviteter hele året rundt.  

Dette skal sikre/være med til at skabe: 

• Øget sportslig aktivitet i flere skiklubber 

• Gøre idrætten tilgængeligfor flere, også for mindre klubber 

• Aktiviteterne er dansk forankret, med træningsturene som supplement til den daglige træning 

• Der etableres nationale træningscentre. 

 

Procesmål (Kvantitative) 

Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 

en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 Nationalt forankrede 

kraftcenter/Talentcenter, som 

afvikler følgende aktiviteter: 

• Forårs/Sommer camps med 

fokus på konkurrence idræt 

(Optagede atleter) 

• Åbne camps, med sigte på 

videndeling og lokal 

forankring. 

 

Åbne kraftcenter/Talentcenter 

arrangerede camps, på sne. 

• Efterårs/pre-season camp 

på sne (Optagede atleter) 

• Efterårs/pre-season camp 

åbne for alle klubindstillede 

atleter med sigte på 

videndeling og lokal 

forankring. 

 

 

Optag af atleter på de etablerede 

nationale træningscentre. 

Fælles åbne klubture til DSkiF 

udenlandske træningscentre, for 

klubkonkurrenceløbere. 
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Procesmål 2 Afvikling af åbne konkurrencer, 

i Danmark, med sigte på at 

tiltrække flere løbere fra andre 

idrætsgrene, på sne og rul. 

Afvikling af konkurrencer på 

sne, åbne for alle, med tilknyttet 

camp. 

Nationale konkurrencer og 

camps i Sydsverige & ved/på 

sne i Danmark. 

Fast national ”Skiturnering”, virtuelt 

forankret, indenfor alpint, langrend, 

IBU & Freestyle. 

Procesmål 3 Styrke lowlanders 

samarbejde/det internationale 

konkurrencesamarbejde, så 

langrend, alpint & freestyle 

discipliner styrkes via et bredere 

internationalt samarbejde. 

Talent & elitesamarbejde så der 

for sæson 2022/23 tilbydes 

træning op til senior elite i 

alpint, langrend & IBU, med 

fokus på fastholdelse og 

tilgængelighed. 

WSC-deltagelse i Langrend, 

Alpin & Freestyle snb & ski. 

Deltagelse i de store FIS 

sanktionerede 

ungdomskonkurrencer (alpint). 

Fælles samling i U42 for alle aktive 

senior konkurrenceløbere, ifm. Den 

organiserede fællestur i U42 (Sölden), 

eller tilsvarende fælles tur. 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     

Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  

 

Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  

Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Projektledelse 203.750 203.750 203.750 203.750 

Talent & elitemiljøer i KC 203.750 203.750 203.750 203.750 

Konk. Deltagelse, sportsligudvikling 101.875 

 

101.875 

 

101.875 101.875 

Destination udv. 40.625 

 

40.625 40.625 40.625 

 0 0 0 0 
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Total støtte fra DIF til sporet årligt 550.000 550.000 550.000 550.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 675.000 775.000 775.000 775.000 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 
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Strategiaftale 2022-2025: Danmarks Skiforbund 
Spor 3 – [International indflydelse & samarbejde 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  

DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 

Effekt 1: Valg til FIS Council 2022 og genvalg i 2024  
Effekt 2: Dansk idrætspolitik og værdier formidles til de internationale vintersportsforbund, DSkiF har sæde i, og DSkiF arbejder for implementering af dansk 
international idrætspolitik. 
Effekt 3: Danmark bidrager med gender equality i IBU & FIS ved DSkiF fokuserede indsats  
Effekt 4: Fortsat international anerkendt/godkendt skiuddannelse, alle discipliner.  
 

Resultatmål (Kvantitative mål) 

Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 

operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 Valg til FIS Council. 

Danmarks indstilling til FIS 

arbejdende komiteer ska for 

Danmark være kønsfordelt 

60/40 . 

Deltagelse i IBU & FIS møder 

og kongresser med 60/40 

kønsfordeling. 

Genvalg til FIS Council.  

Danmarks indstilling til FIS 

arbejdende komiteer skal for 

Danmark være kønsfordelt  

60/40 . 

Deltagelse i IBU & FIS møder og 

kongresser med 60/40 kønsfordeling. 

Resultatmål 2: Fastholdelse af tilbud om EU 

anerkendt uddannelse indenfor 

alpint.  

Færdigudviklet 4 niveau 

Langrends & rulleski 

uddannelse.  

EU  uddannelses, så der 

udbydes dansk forankret 

relevante skiuddannelser, fro: 

Alpint, Langrend & Freestyle 

ski/snb. 

EU anerkendt dansk ski & snb. 

uddannelses, så der udbydes dansk 

forankret relevante skiuddannelser, 

indenfor: Alpint, Langrend & 

Freestyle Ski & SNB. 

Resultatmål 3: I samarbejde med DIF sikre at 

Danmarks idrætspolitiske mål 

formidles til de Internationale 

vintersportsforbund DSkiF har 

sæde i. 

I samarbejde med DIF sikre at 

Danmarks idrætspolitiske mål 

formidles til de Internationale 

vintersportsforbund DSkiF har 

sæde i. 

I samarbejde med DIF sikre at 

Danmarks idrætspolitiske mål 

formidles til de Internationale 

vintersportsforbund DSkiF har 

sæde i. 

I samarbejde med DIF sikre at 

Danmarks idrætspolitiske mål 

formidles til de Internationale 

vintersportsforbund DSkiF har sæde 

i. 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu)       
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Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 

indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 

linjer) 

• 2022 valg til FIS Council. 

• Valg til FIS kommittér med gender equility min 60/40 

• Deltagelse i internationale kongresser med gender equility min 60/40, ved deltagelse af mere end 4 personer 

• Udvide den Nordiske-Baltiske samarbejdsgruppe. 
 

Procesmål (Kvantitative) 

Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 

en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 Sikre valg til FIS Council 

 

Rekruttere frivillige som vil 

arbejde internationalt. 

Deltagelse i møder IBU & FIS. 

Kønsfordelt 60/40.  

Rekruttere frivillige som vil 

arbejde internationalt. Deltage i 

internationale møder IBU & FIS 

Deltagelse i kalenderkongressen 

FIS. Kønsfordelt 60/40.  

Deltage i FIS komite kongres med 

kønsfordeling 60/40. 

Procesmål 2 Afvikle og lede møderne i den 

Nordiske Gruppe, med sigte på 

forankring af DSkiF & DIF 

idrætspolitik. Udvikle langrends 

instruktør uddannelse 

 Afvikle og lede møderne i den 

Nordiske Gruppe, med sigte på 

forankring af DSkiF & DIF 

idrætspolitik. 

 

Procesmål 3 Deltagelse i de internationale 

Skilærers internationale 

organisationers møder. 

 Arbejde i relevante komiteer i 

de internationale 

skilærerforbund. 

 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     
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Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  

 

Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  

Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Projektledelse 50.000 50.000 50.000 50.000 

Internationale idrætspolitik (valg, 

deltagelse etc.) 

150.000 150.000 150.000 150.000 

 0 

 

0 0 0 

 0 0 0 0 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 200.000 200.000 200.000 200.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 150.000 125.000 150.000 125.000 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 

 
 


