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Kommissorium for Advisory board / Ekspertudvalg med ansvar for Langrend, IBU & Rulleski:  
 
Indledning: 
Danmarks Skiforbund ønsker at styrke udviklingen af langrend, IBU & Rulleski. Der er behov for at skabe en 
’rød tråd’ imellem indsatserne i klubberne og de igangsatte sportslige projekter for på lang sigt at sikre den 
forsatte sportslige udvikling, fastholdelse af atleter og frivillige, rekruttering, samt styrkelse af klubbernes og 
forbundets indsatser. 
 
Skiforbundet ønsker at nedsætte et Advisory board/Ekspertudvalg, som kan bidrage med struktur, 
involvering, prioriteringer og viden, så udbyttet af indsatserne optimeres. 
 
Danmarks Skiforbundets bestyrelse kan meddeler prokura til udvalget. 
 
Funktioner for udvalget: 
Udvalget skal arbejde med alle aspekter af Langrend, IBU & Rulleski, og skal styrke samarbejdet (den røde 
tråd) mellem klubber, kraftcentre/projekter og bestyrelsen. Ligeledes skal udvalget til stadighed sikre det 
maksimale udbytte af den investerede kapital, dette økonomisk men også menneskelig kapital. Udvalget 
arbejder med projekter som rækker ud i fremtiden/på lang sigt. Det er udvalgets ansvar løbende at 
genbesøge eksisterende sportslige projekter, samt et overblik over de samlede projekter. 
 
Udvalget er rådgivere/advisory board for Danmarks Skiforbunds bestyrelse, Skiklubber under Danmarks 
Skiforbund, nedsatte projekter og sekretariatet i opgaver og projekter/spørgsmål vedrørende de skitserede 
discipliner. Udvalget udfører sine opgaver iht. DSkiF gameplan, og indenfor DSkiF strategiske mål, og 
fastsatte retningslinjer og politikker. 
 
 
Ansvar/opgaver:  

• Indstiller til bestyrelsen vedrørende fastlæggelse af DSkiF struktur vedrørende Langrend, IBU & 
Rulleski. 

o Overordnet målsætning for disciplinerne 
• Fagligt videncenter vedrørende Langrend, IBU & Rulleski. 

o Konkurrenceafvikling og overordnet national konkurrenceplan i samarbejde med klubberne 
o Udtagelseskriterier til internationale løb med deltager begrænsninger (OL, UOL, EYOF, 

WSC) 
o Faciliteter og løjper: Etablering & tilhørende udstyr 
o Uddannelser og seminarer 
o Sociale fællesskaber 

• Fastlæggelse af konkurrenceregler, samt med øvrige discipliner sikre tværgående ens overordnede 
regler for afvikling af nationale mesterskaber. 

• Indenfor disciplinrammebudgettet /indstille til bestyrelsen hvordan DSkiF økonomiske midler 
vedrørende langrend & IBU disponeres så Langrend, IBU & Rulleski styrkes i henhold til DSkiF 
generelle strategier og mål. 

 
Overordnet struktur/medlemmernes kompetence: 
Medlemmerne af udvalget har betydeligt kendskab og interesse for Langrend, IBU & Rulleski. Sekretariatet 
kan indgå i udvalget som sparringspartner i aftalte projekter. 
 
Bestyrelsen udpeger medlemmerne af udvalget for ét år ad gangen. Optimalt etableres en rotationsordning, 
hvor medlemmerne på skift udskiftes for at sikre fornyelse og kontinuitet. 
 
Formand for udvalget er et udpeget Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmedlem, som også skal sikre driften 
og arbejdet i udvalget. 
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Udvalget kan nedsætte netværks- og arbejdsgrupper efter behov, dog altid med et udvalgsmedlem som 
formand. Grupperne kan både fungere som videns- og inspirationsgrupper for udvalget eller løse konkrete 
opgaver og projekter. Nedsatte netværks- og arbejdsgrupper skal have fastlagte opgaver og en fastlagt 
tidsperiode. Medlemmerne af grupperne kan være interessenter både i og udenfor skimiljøet. Omfanget af 
sekretariatsbistand til grupperne aftales med DSkiF sekretariat, ved Administrationschefen. 
 
Der udpeges op til 5 medlemmer af udvalget, med følgende overordnede kompetencer: 

• Formand: DSkiF politiske forankring, ansvarlig for at lede udvalget 
• Bredde og klub: Interesse for uddannelse indenfor disciplinerne og bredde og klubaktiviteter 

generelt. 
• Internationalt arbejde: Interesse og ønske om deltagelse i det internationale arbejde i FIS & IBU 
• Konkurrence & Elite: Interesse for og kendskab til national talent & elitearbejde. 
• Nationale aktiviteter: Faciliteter, nationale konkurrence afvikling etc. 

 
Code of conduct: 
Udvalget og dets medlemmer er underlagt Danmarks Skiforbunds Code of Conduct, og øvrige politikker og 
retningslinjer. Medlemmer af udvalget skal i sin ageren og arbejde overholde disse. Et udvalg kan, hvis et 
eller flere medlemmer ikke agerer efter Code of Conduct, indstille til Danmarks Skiforbunds bestyrelse at 
dette eller de medlemmer fritages fra arbejdet i udvalget. 
 
Mødeafvikling: 
Udvalget fastsætter mødefrekvensen ud fra opgaverne i udvalget. Mødekalenderen for et udvalg fastlægges 
ved det konstituerende møde i august med bestyrelsen. Som udgangspunkt er møderne åbne. Møde 
datoerne formidles via Danmark Skiforbunds hjemmeside. Der tilstræbes at de fleste møder afvikles virtuelt. 
 
Dokumentation: 
Der optages referat, som formidles til bestyrelsen, sekretariatet og via Danmarks Skiforbunds hjemmeside. 
 
Udvalgets kompetence i forhold til Danmarks Skiforbund: 
Udvalget er rådgivende udvalg til bestyrelsen for Danmarks Skiforbund, og har den politiske kontakt via 
udvalgets formand, som er udpeget fra Danmarks Skiforbunds bestyrelses midte. 
 
Supplerende arbejdsform: 
En repræsentant, udover formanden for udvalget deltager i mindst ét DSkiF bestyrelsesmøde, og mindst ét 
møde i de etablerede sportslige projekter. Et medlem af udvalget deltager i relevante internationale møder. 
Relevansen for deltagelse i internationale møder aftales med DSkiF formand.. 
 
Udvalget er, som udgangspunkt et rådgivende organ. Udvalget kan påtage sig projekter, ligesom at udvalget 
kan søge assistance/hjælp i DSkiF sekretariat indenfor de fastsatte ansvarsområder (langrend, IBU & 
Rulleski)  
 
Kvalitative mål: 
Udvalget skal sikre den røde tråd i arbejdet med udvikling af Langrend, IBU & Rulleski. Arbejdet skal sikre 
forankring i klubberne & DSkiF. Ligeledes skal udvalget, sikre at der udarbejdes en realistisk sportslig 
målsætning som er tilpasset de forskellige discipliner, for derved at sikre at atleter, trænere, ledere, klubber 
og øvrige interessenter omkring atleterne kan se sig selv i denne sportslige målsætning, og motiveres af 
denne. Udvalget skal til stadighed sikre indhentelse af national og international inspiration. 
 
Kvantitative mål: 
Der skal udarbejdes en overordnet plan/målsætning for disciplinerne. Udvalget skal fastlægge en strategi, 
sammen med klubberne for konkurrenceafviklingen, samt sikre at der fastlægges et passende regelsæt. 
Udvalget skal fungere som DSkiF bestyrelse sparringspartner indenfor alle spørgsmål som vedrørende 
Langrend, IBU & Rulleski vedrørende bredde, talent & elite. 
Udvalget skal afvikle mindst ét årligt langrend, IBU & Rulleski seminar, for atleter, leder, trænere & klubber 
kan f.eks. være under DM i langrend. 


