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REFERAT 

 

Mødedato: 16. maj 2022 (virtuelt møde) 

Deltagere: Christian Borch (KS), Johanne Valbjørn Gydesen (Århus), Inge-Katrine Riber Melgaard 

(Århus), Nikolaj Kolte (Holstebro), Anne Boye-Møller (Horsens) 

Afbud: Ulrich Ghisler (KS) 

Agenda:  

1. DSKIF’s Strategiaftale 2022-2025 – dialog om de overordnede linjer  
a. Passionerede fællesskaber 
b. Talent & Eliteaktiviteter 
c. International indflydelse & samarbejde 

2. Udvalgets input og gode idéer (deles og læses inden mødet) – evt. struktureret under de 
tre spor i strategiaftalen  

3. Forventningsafstemning ift. hjælp fra DSKIFs sekretariat (Anne og Johanne) 
4. Tilbagemelding fra Repræsentantskabsmødet den 8. maj (Anne og Johanne) 
5. Næste møde 

 

Referat: 

 

1. DSKIF’s Strategiaftale 2022-2025 – dialog om de overordnede linjer  
Udvalget noterede sig mange positive ting fra strategiaftalen, her er et udvalg: 
Helårsaktiviteter – Virtuelle samarbejder – Pilotprojekter – Klubledelse/frivillige – 
Facilitetspartnerskaber – Rulleskiløjper – Træningsbaser – Lowlanders – Åbne konkurrencer 
– Uddannelsesspor og overblik over instruktører – International repræsentation – 
Undervisningspakker og -udstyr – Projekt langrend/skiskydning 
 

2. Udvalgets input og gode idéer 

Som første skridt henimod at prioritere og give en anbefaling til DSKIF’s bestyrelse om, 

hvad der er vigtigst at igangsætte nu, gik udvalget i gang med en idéudveksling. Der kom 

masser af idéer på bordet, som bliver prioriteret på næste møde: 

 

a) Sikre videndeling mellem klubber & dele koncepter 

b) Kompetencer + udstyr til hurtigt at afholde et stævne  

c) Træningssamarbejder og fællesskabsfølelse på tværs af alle landets klubber, ’one-

stop-shop’ på tværs af klubber 

d) Tværidrætsligt samarbejde / ’Active outdoor-klubber’, der har udholdenhedsidræt 

til fælles 
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e) Ski365, klub-helårsaktiviteter  

f) Fastholdelse efter introkurser 

g) Langløbsmiljø / ’Masters’ for motionister og super-motionister  

h) Tour de Rulleski-weekender (som går på skift fra landsdel til landsdel) 

i) Reglement konkurrencer 

j) DM- langrend format 

k) Kraftcenter setup, herunder ikke-KS medlemskaber 

l) Østcup Rulleski (ligesom Vestcup) 

m) FIS rulleskiløb – indtægter 

n) ’Duller der ruller’ 

o) Langrendsdag 

p) Rulleskipakker og -formidling via forbundet (administration, vedligeholdelse, fragt 

etc.) 

q) Udviklingsprojekter 

r) Udviklingsgruppe for langrendstrænere 

s) Ruste golfbaner til sneberedskab 

 

3. Forventningsafstemning ift. hjælp fra DSKIFs sekretariat 

Yderst positiv tilbagemelding fra Kenneth Bøggild om hjælp fra sekretariatet. Vi skal ikke 

holde os tilbage. Der et bredt ønske om at styrke den sportslige udvikling af langrend, 

skiskydning og rulleski. Der bliver investeret massivt i disciplinen i øjeblikket.  

 

4. Tilbagemelding fra Repræsentantskabsmødet den 8. maj  

Etableringen af udvalget blev positivt modtaget. Der blev ytret kommentarer om, at der 

skal sikres bedst muligt samarbejde mellem klubberne, og at dialogen mellem klubberne 

gerne ses styrket.  Vigtigt at passe på frivilligheden og sikre synergi/samarbejde og fælles 

tilbud. Fokus på aktivitetsudvikling og sportslige fællesskaber. 

 

Det er planen at kommunikere om udvalget i en klubmail efter sommerferien. Desuden vil 

udvalget og dets rådgivende rolle blive nævnt i DSKIFs Gameplan samt på hjemmesiden 

under http://www.skiforbund.dk/struktur-langrend/. Det er også her, at referater fra udvalget 

være at finde.   

 

Langrendsekspertudvalget blev introduceret på Repræsentantskabsmødet med flg. slide: 

http://www.skiforbund.dk/struktur-langrend/
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5. Næste møde er 8. august (virtuelt) 

Udvalget bør overveje, om vi på et tidspunkt skal mødes fysisk til et længere møde – vi 

kommer simpelthen omkring så mange spændende og vigtige punkter, som fortjener 

meget mere tid end vi kan nå at give dem på 1,5 times aftensmøde. 

 

Referent: Anne Boye-Møller 

 

  

 

 


