
 
    
 

Langrends-

ekspertudvalg 

 

REFERAT 

 

Mødedato: 25. april 2022 (virtuelt møde) 

Deltagere: Christian Borch (KS), Ulrich Ghisler (KS), Johanne Valbjørn Gydesen (Århus), Inge-

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

Afbud: Ingen 

Agenda:  

1. Opstartsmøde - velkommen 

2. Introduktion 

3. Udvalgets opgave 

4. Umiddelbare input, behov, ideer 

5. Mødeform & Mødekalender 

6. Repræsentantskabsmøde 

7. Næste møde 

Referat: 

1. Velkommen 

Der blev budt velkommen til ekspertudvalgets medlemmer, som alle straks havde sagt ja til 

at deltage i udvalget efter henvendelse fra enten Johanne eller Anne. Virkelig positivt. 

 

2. Introduktion  

Medlemmerne introducerede sig for hinanden. Tydeligt, at udvalget har masser af erfaring 

og interesse inden for langrend/rulleski/skiskydning. Rollefordelingen var som 

udgangspunkt tænkt som følgende. Skal dog ikke ses en begrænsning.  

Udvalgsmedlem 
  

Rolle 

Anne Boye-Møller Formand 

Johanne Valbjørn Gydesen Formand 

Ulrich Ghisler Konkurrence & Elite 

Nikolaj Kolte Nationale aktiviteter & Faciliteter 

Inge Kathrine Riber Melgaard Bredde & Klub 

Christian Borch Internationalt arbejde 

 



 
    
 

Langrends-

ekspertudvalg 

3. Udvalgets opgave 

Der et bredt ønske fra bestyrelsen om, at vi skal styrke den sportslige udvikling af langrend, 
skiskydning og rulleski. Der bliver investeret massivt i disciplinen i øjeblikket. Samtidig har 
Johanne og Anne også et behov for og lyst til at komme tættere på miljøet via 
udvalgsarbejdet og være et bedre talerør ind i bestyrelsen. Udvalget skal sikre 'den røde 
tråd' mellem indsatserne i klubberne og de igangsatte sportslige projekter. Ekspertudvalget 
skal bidrage med struktur, involvering, prioriteringer, sparring og viden. Og jo mere vi kan 
fremme passionerede fællesskaber og samarbejde på tværs, jo bedre. Vi er ikke et 
udførende udvalg, men vi kan agere som katalysator og beskrive aktiviteter.  
 
For at have formalia på plads er der udarbejdet et Kommissorium for vores udvalg. Det skal 
ses som en rettesnor/skuffedokument, hvis vi bliver i tvivl om noget. Kommissoriet for 
udvalget var udsendt på forhånd (og tidligere godkendt af DSKIF’s bestyrelse). Det blev 
meget positivt modtaget og rost.  
 

4. Umiddelbare input, behov, ideer 

Da udvalget er et rådgivende ekspertudvalg og ikke et udførende udvalg, var der en dialog 

om hvem vi spiller boldene hen til? Hvem agerer taktstok? Rotationsordninger er super 

gode ift. forankring og afløsning af ildsjæle. Vigtigt at ildsjæle bliver set og hørt og får 

anerkendelse. Hvordan sikre, at langrend/rulleski/skiskydning (også) tager dagsordenen i 

forbundet (alpint fylder utrolig meget og er meget konfrontationssøgende). Er vi for pæne 

og tålmodige? 

 

Det kunne være ideelt, hvis forbundet på sigt kunne supportere med en ’breddekonsulent’ 

lignende rolle. Anne og Johanne vil afstemme forventninger til support med Kenneth inden 

næste møde. 

 

5. Mødeform & Mødekalender 

Her i starten blev det aftalt at mødes relativt hyppigt for at komme i gang og skabe 

momentum. Af praktiske hensyn mødes vi primært virtuelt, men det vil være godt at 

komme rundt og ved selvsyn se, hvad der sker i miljøet. Der skal oprettes et Google-drev til 

udvalgets dokumenter (Johanne igangsætter). 

 

6. Repræsentantskabsmøde 

Der afholdes Repræsentantskabsmøde den 8/5, hvor det nedsatte 

Langrendsekspertudvalget første gang formidles. Udvalget skal beskrives kort (formål, 

sammensætning, fagområder, kompetencer, demokrati, mandat mm). Anne og Johanne 

sender slides, som indsættes i Repræsentantskabsmaterialet. 

 

7. Næste møde er 16. maj.  

Alle opfordres inden næste møde til at læse DSKIF’s Strategiaftale 2022-2025 og reflekterer 

over, hvordan vi kan understøtte den og hvad vores anbefalinger er. Anne rekvirerer final 

version af aftalen og uploader til Google-drevet.                         Referent: Anne Boye-Møller 


