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Retningslinier for afvikling af den danske deltagelse ved Interski2011 
Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 9. januar 2010 

INTERSKIUDVALG 
Der er i 2007 nedsat et udvalg, der skal sikre bred dansk deltagelse ved Interski2011 

Udvalget består pr. 9. jan. 2010 af Peter Aagaard, Thomas Kring, Rasmus Lundby og Tue Bak. Desuden 

kan udvalget udvides, såfremt der er behov herfor. Dette udvalg får et økonomisk tilskud til deres 

kongresdeltagelse.  

MÅLSÆTNINGER  

Generelt vil Interskiprojektet imødekomme DDS’ overordnede pejlemærker.  

� at der årligt skal afvikles en uddannersamling på sne 

� at fokusere på og økonomisk prioritere Interski kongressen i 2011 

� at der årligt bliver tilknyttet en udenlandsk inspiration til uddannelsen 

� at der bliver afsat 5 procent af omsætningen til uddannertruppens videreudvikling 

� at vi har topmotiverede uddannere på alle kurser 

Specifikt forventes Interskiprojektet at bidrage med: 

� at bevare, udbygge og skabe kontakter med skilærere fra hele verden  

� at skabe en positiv opmærksomhed internationalt om dansk skiinstruktion og Danmark som skination 

� at modtage nye impulser til videreudvikling af Den Danske Skiskole på det skitekniske og 

pædagogiske plan 

� at øge det faglige og skitekniske niveau hos de deltagende uddannere 

� at skabe en stemning, der kan øge motivationen til stadig udvikling hos særligt den unge generation 

af instruktører 

� at forbedre kursuskvaliteten ved at sprede erfaringer og oplevelser på efterfølgende kurser 

DELEGATION 
Vi forventer en delegation på 30-35 uddannere, 2-6 deltagere fra Skiforbundet samt 2-4 yderligere deltagere 

PROCES – samlinger frem mod kongressen 

Der afvikles en række samlinger frem mod kongressen: 

� fælles uddannersamling (uge 43 ’10) for alle aktive uddannere.  

DDS bekoster kost, logi, liftkort og undervisning  

� demoteam samling (uge 46 ’10) for bruttotrup 

DDS bekoster kost, logi, transporttilskud, liftkort og undervisning 

� demoteam samling (uge 50 ’10 og uge 2 ’11) for nettotrup 

DDS bekoster kost, logi, transporttilskud, liftkort og undervisning 

KRAV TIL DELTAGERNE 
Alle aktive uddannere kan deltage i Interski2011 – deltagelsen baseres på egenbetaling (med mulighed for 



tilskud ud fra vedkommendes kursusaktivitet). Derudover kan bestyrelsen invitere flere (fx nye ETR10).  

Der opstilles en række krav til deltagerne rettet mod at yde et aktivt bidrag i forberedelsen til, samt på selve 

Interski kongressen. Karakteren af dette aktive bidrag aftales med DDS Interskiudvalg senest i november 

2010.  

 

 


