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Referat DSkiFs bestyrelsesmøde d. 20. september 2022 klokken 17:30-20:00 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Anders Melamies (AM), Johanne Gydesen (JG), Erling 
Veidal (EV), Ole Norling Mathiassen (ONM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller 
(ABM) 
 
Uden for bestyrelsen: Nikolaj Salomon Vang (NV), Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Ole Norling Mathiassen (ONM), deltog ikke behandling af punkt 4c. da mødet gik over tid. 
 
Johanne Gydesen (JG), deltog ikke i behandling af punkt 4c., 4d., 5a., & 6.- 8. da hun måtte gå før mødets 
afslutning. 
 
Afbud: 
Kim Valentin (KV) 
 
Dagsorden til DSkiFs bestyrelsesmøde d. 20. september 2022 klokken 17:30-20:00 
 
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 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema 
 
4.a. DSkiF talent- og elitearbejde, herunder dens organisering 
 
4.b. Status og indstilling fra Advisory Board, langrend 
 
4.c. EYOF-udtagelseskriterier, alpint 
 
4.d. Håndtering af DSkiF elite iht. gameplan (Christian Borgnæs) 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne 
 
5.a. DSkiFs strategiimplementering med fokus på medlemskaber og indsatser 

• Kommunikation 
o Film og skrevne medier 

• Nye medlemsformer 
o Jenter på eventyr 

• Efterskoleindsats 
 
6. Orientering fra driften/kontoret 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde 
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7.a.: DSkiFs bestyrelsesseminar, alternative datoer 
 
8. Er næste mødedato OK? 
Referat: 
 

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

AH åbnede mødet med en kort introduktion til dagens møde, som i sin form afviger fra de normale møder, 
da der vil være en del sagsbehandling på emner, som normalt sorterer under driften eller varetages i andre 
enheder. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde 
Ingen kommentar til det i forvejen godkendte referat. Referatet har ikke som normalt været tilgængeligt på 
DSkiFs hjemmeside. Dette blev der rettet op på under mødets afvikling. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget 
KB redegjorde kort vedrørende den aktuelle personalesag, som er overdraget til advokat. Det overordnede 
mål er at sikre, at medarbejderen kommer videre, og at DSkiF og DDS naturligvis svarer på de spørgsmål, 
som de to organisationer er forpligtet til. 
   
KB og KBU orienterede kort om de afviklede møder i den forgangne uge på baggrund af opgave stillet af 
AKD. Fokus på møderne var at etablere gensidig respektfuld kommunikation. Møderne forløb godt, ligesom 
det for KBU og KB var opfattelsen, at vi nu kan arbejde videre med udviklingen af dansk alpin skisport 
sammen. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema 
 
4.a. DSkiF talent- og elitearbejde, herunder dens organisering 
AH åbnede emnet med en introduktion om baggrund for nedsættelse af arbejdsgruppen vedrørende 
kraftcenterstrukturen. Målet med arbejdsgruppen var, at der blev skabt et forum, hvor de engagerede 
medlemmer af klubberne kunne mødes for at se på den etablerede organisationsform i alpint, langrend og 
freestyle. 
 
Supplerende kommentar af KBU, formand for arbejdsgruppen: 
Med DIF-appelinstans’ klare konklusion er det åbenlyst, at DSkiFs bestyrelse sammen med klubberne har et 
ansvar for driften i de nedsatte kraftcentre. DSkiFs bestyrelse skal fortsat arbejde på det strategiske niveau 
og undlade at blande sig i de faglige forhold, men dog være mere ind over de emner, som refererer direkte 
til for eksempel samarbejdet med DIF (OL, UOL, EYOF) etc. 
I arbejdsgruppen blev der brugt en del mødetid på at vende de to aktuelle organisationsformer, der er for 
de to etablerede kraftcentre. Kraftcenter placeret i én klub sikrer korte beslutningsprocesser, men kan 
skabe problemer med den bredere forankring. Den breddeforankring på flere klubber vil være med til at 
skabe en større grad af forankring. 
Arbejdsgruppens anbefalinger fokuserer primært på en væsentlig styrket kommunikation, etablering af et 
årshjul og større åbenhed omkring beslutningerne. I sin motivation pegede arbejdsgruppen også på, at der i 
klubberne mangler kendskab til specielt AKD-organisering samt den tilknyttede kommunikationsvej. 
Hovedkonklusionen er, at der for AKD er nogle fordele ved den nuværende organisationsform, fortrinsvis 
ved at der åbnes op for en bredere forankring i flere klubber, samt de demokratiske processer sikres. For 
projekt langrend/langrendskraftcenteret forankret i Københavns Skiklub var det arbejdsgruppens 
konklusion, at det på nuværende tidspunkt qua klubbens indsats og kompetencer var hensigtsmæssigt at 
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langrend/IBU-kraftcenteret er forankret i én klub, men at der også her skal tilsikres en demokratisk proces, 
så alle langrend/IBU-atleter sikres indflydelse på indsatserne i det kommende kraftcenter. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at der sker en erfaringsudveksling mellem de forskellige kraftcentre, ikke mindst når for 
eksempel det aktuelle langrendsprojekt ideelt skal overgå til et fast kraftcenter i forlængelse af 
projektperioden, som udløber 2024. Den afklaring, der er kommet fra DIF-appelinstans vedrørende AKD’s 
tilknytning til DSkiF, skal formidles til klubberne. DSkiF skal være medansvarlig for at sikre 
kommunikationen.  
DSkiF skal sikre, at der indkaldes til opfølgende møder, som fortsat skal stille skarpt på, at vi til stadighed 
har den bedst fungerende organisationsform. Det er vigtigt, at der er en bred idrætslig forankring i de 
arbejdsgrupper, der nedsættes. Det er beklageligt, at projekt langrend og IBU ikke var repræsenteret i 
arbejdsgruppen. DSkiFs kraftcenterstruktur vil aldrig være statisk. 
 
Konklusion: 
Processen omkring etablering af arbejdsgruppen har været positiv. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen blev 
taget til efterretning af bestyrelsen og vil blive formidlet til kraftcentrene. 
 
Note: 
Det er bestyrelsens opfattelse, at processen med at evaluere kraftcenterstrukturen ikke er afsluttet, men er 
en løbende opgave, som bestyrelsen skal løse i samarbejde med klubberne. 
 
4.b. Status og indstilling fra Advisory Board, langrend 
ABM motiverede forslaget som langrend Advisory Board har rejst i bestyrelsen om en styrket 
sekretariatsindsats vedrørende langrend. Aktiviteter er bærende for udviklingen af disciplinen.  
 
Kommentar: 
Sekretariatet skal servicere alle discipliner. Langrend og freestyle er discipliner, som skal løbes i gang og 
mangler indsatser ud mod klubberne. Begge discipliner har behov for øget sekretariatssupport.  
 
Konklusion: 
Langrend Advisory Board og sekretariatet skal afvikle fællesmøde med sigte på at afklare, hvilke projekter 
der skal have styrket sekretariatssupport. 
 
4.c. EYOF-udtagelseskriterier, alpint 
KB fremlagde det af AKD udarbejdede forslag til EYOF-udtagelseskriterier. Kriterierne skal godkendes i 
DSkiFs bestyrelse og herefter endelig godkendes i DIF. 
De udarbejdede kriterier afviger fra tidligere, herunder har AKD foreslået, at udtagelsen sker via sportslige 
krav, men også minimumskrav til præstationer i andre idrætter. 
 
Kommentar: 
Udtagelse til et enkelt event skal ske via de opnåede sportslige resultater. Minimumskrav til fysiske 
præstationer skal naturligvis være en del af udtagelse til stående hold etc. Det er vigtigt, at 
udtagelseskriterier er så enkle som mulige, og at de fra år til år, eller fra event til event, er genkendelige. 
Der skal for udarbejdelse af udtagelseskriterier sikres en passende høringsperiode, så atleterne involveres 
for at undgå uklarheder eller kriterier, som atleterne ikke kan forstå. Udtagelseskriterier udarbejdes for at 
sikre en fair udtagelse og for at hjælpe atleterne. DSkiFs bestyrelse er ikke en faglig bestyrelse, fagligheden 
ligger i kraftcentrene. Bestyrelsen skal forholde sig til principperne i kriterierne, ikke de fastsatte sportslige 
krav. 
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Konklusion: 
Afsnittet vedrørende de sportslige krav godkendes. 
Afsnittet vedrørende krav om fysiske præstationer i alternativ idræt skal slettes. 
Kravene skal sikres en høringsperiode hos atleterne, inden de endelige krav godkendes i DSkiF og DIF. 
Kraftcentrene opfordres til at gøre kravene kortere, herunder sikre, at kravene fra år til år/fra event til 
event har en grad af genkendelighed. 
 
4.d. Håndtering af DSkiF elite iht. gameplan (Christian Borgnæs) 
AH motiverede kort emnet med fokus på, at DSkiF har optaget en løber på et elitært niveau, som DSkiF ikke 
har haft tidligere inden for alpin skisport.  
 
Team Danmark-konsulent Magnus Wonsyld (MW) var med som gæst til at kvalificere emnet. 
MW åbnede emnet med en kort gennemgang af, hvad elite betyder. Team Danmark har foretaget en 
definition af elite: 

• International elite (medaljekandidater) 
• National elite (kører internationale konkurrencer) 
• Klubelite (kører nationale mesterskaber) 
• Breddeidræt (alle øvrige klubløbere) 

 
TD støtter cirka 1.100 atleter, som er fordelt på tre typer atleter: 

• Team Danmark Verdensklasseatleter: Medaljekandidater 
• Team Danmark Eliteatlet: Top 8-atlet og potentiel medaljekandidat 
• Team Danmark: Bruttogruppeatleter: Vejledning 

 
Talentatleter/ungdomsatleter-målet er mere lempeligt og kan blive indplaceret på ovenstående kategorier 
på baggrund af potentiale. 
 
Team Danmark-puljesatsning. Støtte til et forbund med en eller få atleter, som har et exceptionelt 
potentiale på Team Danmarks Eliteatlet eller Verdensklasseatleter inden for en olympisk periode. 
 
DSkiFs analyse af de aktuelle atleter gør det tydeligt, at der er én enkelt atlet, som er betydeligt foran de 
øvrige, hvad der også var MW’s opfattelse. Team Danmark tager altid udgangspunkt i ”atleten i centrum”. 
MW opfordrer DSkiF til i samarbejde med atleten at afklare, hvad der skaber mest værdi for den aktuelle 
atlet. 
En støtte fra Team Danmark er et samarbejde mellem TD og forbundet. Der er i det aktuelle tilfælde ikke 
basis for Team Danmark-støtte på det nuværende sportslige niveau. 
 
Kommentar: 
DSkiF har en grundværdi, at ”holdet går foran individet” og det er vigtigt, at vi understøtter den 
eksisterende struktur, som er bygget op omkring hold. I DSkiFs gameplan er det skitseret, at elitearbejdet 
skal ligge i DSkiF. Gameplanen peger også på, at der skal være en struktur, så vi kan tage imod/håndtere 
atleter, som har et eliteniveau uden at det går ud over en bredere satsning. Der skal, hvis der skal ske støtte 
til eliteatleter, etableres nogle klare retningslinjer, så det er klart, hvor snitfladerne mellem kraftcentrene 
og DSkiF ligger. Et eventuelt direkte tilskud skal kædes op på en modydelse.   
Christian Borgnæs har et sportsligt niveau, hvor han ikke vil få noget ud af de aktuelle sportslige tilbud og 
der bør hentes kompetent rådgivning ind, for at afklare den bedste løsning.  
 
Konklusion: 
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Der skal ske en mere præcis definition af elite i henhold DSkiFs gameplan, gerne inspireret af Team 
Danmark. 
Der skal ske en afklaring af, hvad/hvilken hjælp DSkiF kan yde til eliteatleter. 
Der nedsættes et udvalg, som skal afklare snitfladerne mellem DSkiF og de sportslige kraftcentre. KB er 
ansvarlig for udvalgets nedsættelse. 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne 
 
 
5.a. DSkiFs strategiimplementering med fokus på medlemskaber og indsatser 
 
Kommunikation. Film og skrevne medier 
Der er igangsættes et filmprojekt, som skal skabe fokus på den ”samlede klubpakke”, dvs. fordelen ved at 
være medlem af en skiklub - med fokus på at blive bedre til at stå på ski. Der produceres en række korte 
film til SoMe, som skal skabe øget opmærksomhed om skiklubberne, ”bliv bedre på ski”. Filmene skydes i 
uge 42 på den store klubtur til Sölden. 
Første omgang er et pilotprojekt i samarbejde med SH og tanken er at flere klubber kan blive koblet på til 
næste sæson. Der arbejdes med forskellige løsninger for at sænke barrieren ift at melde sig ind i en klub. 
DSkiF søger ekstern finansiering til at afvikle kampagnen. 
 
Nye medlemsformer 
NV motiverede emnet med udgangspunkt i DSkiFs strategi og en gennemgang af et igangsat projekt som 
eksempel på tankerne bag nye medlemsformer. 
DSkiF er i tæt dialog med et virtuelt fællesskab af kvinder, Jenter på eventyr. Fællesskabet består af 7.000 
kvinder, som er samlet om passionen for at dyrke udendørs idrætter.  
Fællesskabet er forankret i aktiviteterne og mindre i den traditionelle foreningsform. Jenter på eventyr er 
interesseret i at indgå et partnerskab, så der etableres en struktur for fællesskabet. Strukturen skal optimalt 
etableres sammen med DSkiF og minimum ét andet udendørsspecialforbund.  
I projektet skal abonnementsformen gentænkes, så kontingenterne ikke er faste, men afspejler aktiviteten 
eller er på abonnement. Fællesskabet vil blive digitalt forankret, mens deres eksisterende aktiviteter (cirka 
150 årligt) foregår naturligvis i den fysiske virkelighed. 
DSkiF søger finansiering i DIF via DIF-initiativpulje. 
 
Efterskoleindsats: 
Der er et klubmiljø under opbygning, hvor der etableres en klub, Efterskolernes Skiklub. Klubben skal 
fungere som et samlingssted for eksisterende og afgående efterskoleelever. Skiklubbens fokus vil være at 
fastholde eleverne i efterskolekulturen. 
Der skabes en platform for at samle unge mennesker, så afstanden til den passionerede unge skiløber bliver 
kortere. Løsninger skal gøres tilgængelige for alle klubber, så disse også kan kommunikere med de unge 
efterskoleskiløbere. Vi skal sikre udvikling af de eksisterende klubber, så der fortsat udvikles på 
eksisterende fællesskaber og interessefællesskaber, som går på tværs af klubber. 
Begge indsatser handler om at sænke barrieren for at melde sig ind i en skiklub.  
 
Kommentar fra bestyrelsen: 
Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de eksisterende medlemmer. De eksisterende klubber skal inviteres med 
ind omkring udviklingen af de nye medlemsformer. DSkiFs medlemsklubber skal også have tilbud om at 
blive mere virtuelle, samt, hvis der er interesse, se på klubbens medlemsformer. Indsatserne skal også 
kunne understøtte klubbernes eksisterende aktiviteter, med sigte på at understøtter DSkiF eksisterende 
klubber. 
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Konklusion: 
Bestyrelsen støtter op om sekretariatets indsatser. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret 
KB orienterede kort om Ski Parasports optagelse i FIS og den igangsatte dialog mellem Parasport Danmark 
og DSkiF. Den indledende dialog har alene haft fokus på det praktiske vedrørende licenser. Det er aftalt 
mellem Parsaport DK og DSkiF, at møderne genoptages til marts/april 2023.  
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
AH og NV deltager i seminar om børn og unge i Helsinki, inviteret af DIF. 
KB deltager ikke i årets tekniske møder i FIS på grund af fokus på den igangværende sæson. DSkiF er 
repræsenteret til møderne af komitemedlemmerne Henrik Oksholm og Christian Borch. AH deltager i hele 
perioden som repræsentant for DSkiF. 
 
7.a.: DSkiFs bestyrelsesseminar, alternative datoer 
Sekretariatet sender forslag ud om nye datoer for afholdelse af seminaret. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
 


