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1 Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
KF blev valgt som referent
TH blev valgt som ordstyrer	
  

•

•

2 Orienteringspunkter
2.1

Orientering fra kontoret /AO /KF
•

Status på afholdt kursus i uge 42. (KF spørgeskema)

Til sammenligning med efterårskurset i 2013 faldt besvarelsesprocenten med ca. 5
procentpoint blandt kursisterne på det nye online spørgeskema, der blev benyttet. Dog ses
det som en succes, da besvarelsesprocenten lå på 85%, hvorefter kontoret har sparet
mange arbejdstimer på at samle og analysere resultaterne. Via en snak med uddannerne
på de kommende kurser kan besvarelsesprocenten relativt nemt øges, da uddannerne kan
være afgørende for, om kursister besvarer spørgeskemaet eller ej. Hertil skal det vurderes,
om de nuværende spørgsmål svarer på det som DDS ønsker svar på og herefter tilpasse
dette.
Spørgeskemaet viste, at kursisterne er særdeles tilfredse med kurserne, uddannerne, mv.,
da ca. 65% var særdeles tilfredse med kurserne og de resterende 35% ”kun” var tilfredse,
hvilket er en procentvis forbedring i forhold til tidligere, hvor flere nu er særdeles tilfredse
fremfor tilfredse med kurset.
•

Status på kursuskalenderen og tilmeldinger

Indtil videre er der 40 tilmeldinger til uge 20, der i år ligeledes vil indeholde et
eksamensrettet såvel som et teknik telemark-kursus.
Herudover vil foråret indeholde kursus i Skitouring og bjergsikkerhed i uge 6, PSI2 i uge 3
og 13, reeksamen i Vallåsen i uge 4, freestyle i Kläppen i uge 12, påske-workshop i Tignes
i uge 14 og førstehjælp d. 14. Juni.
Mht. freestyle-kurset skal det klargøres, hvem målgruppen er og hvem der kan tilmelde sig
kurset – BSI-niveau som minimum eller alle.
Hertil kan det være en mulighed for Stefan og DDS at afvikler et opfriskningsførstehjælpskursus som et minikursus i Hintertux i uge 20.
Fremover vil kontoret lægge faste kurser tidligere ud i kursuskalenderen, så kommende
kursister kan tilmelde sig så tidligt som muligt.
Derudover synes der at være en generel interesse omkring rulleski. På nuværende
tidspunkt er der intet konkret, men dialogen fortsætter heraf. DDS ser mulighed for at være
formidler af Rulleskiinstruktør.
Herudover synes den generelle interesse for snowboard at være faldende, hvorfor det er
svært at få etableret snowboard-kurser, da der ingen tilslutning er fra medlemmerne.
•
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Lærke har født lille Vera i starten af dec. Og DDS har givet hende et gavekort til lækker
mad. AO holder barsel fra torsdag d. 29 jan. – tirsdag d. 7 april samt ca. 2 ugers ikkeafholdt ferie i april, da Asger starter vuggestue der.
Tilføjelse

•

EU-kommission er trætte af skilærere og selve uddannelsen på baggrund af forskelligheden
af skiinstruktøruddannelserne blandt Europas lande. Derfor vil der d. 23. januar være et
møde, hvor embedsmænd og skilærere skal finde en løsning og beslutte: Hvornår er man
skilærer?
Niveauet for Eurotesten er højt og DDS rådgiver ministeriet om, hvad de/vi skal stemme.
DDS støtter som udgangspunkt Frankrig efter underskrevet aftale. Her skal DDS overveje,
om det ønskes at fortsætte dette ”samarbejde”, da DDS’ ønske er at Eurotesten
lempeliggøres – AO deltager i mødet d. 23. januar.

2.2

Regnskab /AO

AO fremlægger regnskab
(spørgsmål skal fremsendes 2 dage før mødet)
Bilag vedhæftet
Regnskabet er ikke færdiggjort, hvorfor Anders og Lea skal holde et møde inden revision.
I 2014 omsatte DDS for 500.000 kr. mindre end budgetteret. Dog var udgifter yderligere
lavere end budgetteret, hvorfor dette bidrager til en forbedred økonomisk situation for driften
i forhold til 2013.
Da regnskabet ikke blev gennemgået til bestyrelsesmødet skal eventuelle spørgsmål og
lignende sendes til Anders inden mødet med Lea.
Fremover skal spørgsmål sendes til regnskabsansvarlig (Anders) tidligere en to dage før et
bestyrelsesmøde.
Spørgsmål og lignende sendes til Anders inden mødet med Lea. Spørgsmål skal sendes til
ansvarlig tidligere end 2 dage før bestyrelsesmødet.
At få så mange kursister med som muligt i sidste øjeblik er stadig i fokus, da disse i høj grad
er økonomisk interessante kursister på baggrund af i forvejen bundne faste omkostninger.
LKF og RL godkender regnskabet og DIF skal være regnskabet i hænde senest d. 20.
januar.

2.3

Budget /AO

AO fremlægger forslag til budget.
Bilag vedhæftet
LKF og RL godkender budgettet.

2.4

Kontorfaciliteter /RL

En orientering/drøftelse på mødet af de fremtidige kontorfaciliteter og dækning af udgifter.
TH mødes med AH i idrættens hus mandag d. 12. januar. DDS flytter kontor inden AO går
på barsel. TH sender forslag/detaljer (checkliste) til kontoret angående, hvad der skal ske.
Når Anders er gået på barsel er DDS og KF på plads i idrættens hus.
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Efter to måneder i Idrættens Hus skal dette evalueres af DDS. Fremover løser og håndterer
AH og TH diverse potentielle problemstillinger. Ingenting skal deles imellem DDS og
forbundet/andre, hvorfor DDS kontakter viceværten, hvis noget mangler. Kenneth tager
kontakt til AH eller TH, hvis kommunikation til DDS ønskes.
Flytningen af kontoret skal kommunikeres ud til interessenter.
Udover selve flytningen af kontoret vil der herefter være fokus på at sikre en
platform/tryghed for KF, når Anders går på barsel, hvor KF/DDS skal falde på plads og finde
sig til rette – ingen hast.

2.5

Interskiproces /RL

RL orienterer/opdaterer ang. Interski 2015 og processen op til. Fly, hotel er bestilt og
Demohold er udtaget. Budget.
På trods af den store udgift og ikke mindst den store geografiske afstand er tilgangen til
Interski i Ushuaia i Argentina stor, hvilket er imponerende. Den danske delegation består af
30 personer, hvilket er det samme antal som førhen men imponerende, når afstanden hertil
tages i betragtning. Af deltagerne udtages der et demohold på 10/12 personer.
På nuværende tidspunkt er hotellet faldet på plads, hvilket har resulteret i et billigere hotel til
demoholdet. Fly er ligeledes booket.
De usikre ting er faldet på plads og deltagerne er indforstået med, at turen og dens
elementer er omfattende, især tidsmæssigt.
Der er stadig usikkerhed om hvorvidt organisationskomiteen giver tilskud til demoteam. Vi
har efterspurgt dette, men endnu ikke noget svar. Vores foreløbige budget har taget
forbehold for at der ikke tilfalder et tilskud fra Interski, men imidlertid vil vi selvfølgelig
tilstræbe at opnå det. Vi forventer at være afklaret herpå ved næstkommende
bestyrelsesmøde.
Træningssamlingen hertil afholdes i forlængelse af forårskurset i Hintertux.
Fremover skal det muligvis overvejes yderligere, hvilken nation, der stemmes på som vært
for Interski, da en geografisk fjern nation potentielt kan få flere uddannere til at melde fra.

3 Punkter til drøftelse
3.1

Uddanner indkøbsaftaler

Nye aftaler med Giant, Oakley, Sweet m.fl. og kun bestilling 2 gange årligt.
Godkendt.
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side 4 af 7

Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde 7. januar 2015

Referat

4 Beslutningspunkter
4.1

Førstehjælp /KF

Problemer med at opretholde dette - mange henvendelser. Der er tvivl om, hvilke
moduler/elementer, der kræves gennemført, da et 12-timers kursus er et vidt begreb.
Forudsætningen for førstehjælpskurset er, at det skal kunne ruste kursisten til at stå til
ansvar for en større samling. Hertil kan skirelevante elementer/moduler være en mulighed.
Kontoret skal kontakte Stefan med henblik på, at få et indtryk af, hvad et førstehjælpskursus
i denne forbindelse skal indeholde og i hvilket omfang for at få en klar opfattelse af dette.
Mulighed for supplerende og skirelateret førstehjælp kan være en mulighed.
Kontoret har fået accept til at ændre og tilpasse kravet for den nuværende førstehjælp, der
ses nødvendig og relevant for skiinstruktøruddannelsen - i samarbejde med Stefan.

4.2

Følgende gøres til en fast del på vores kurser

Forsøgsordninger:
1. Aktiviteter i Valåsen - fortsættes.
Uddannere bør kunne forpligte sig til at køre reeksamenen i god tid, hvorfor kurserne skal
programfastsættes så tidligt som muligt. Uddannerne skal have en vis anciennitet for at
opretholde det samme niveau uanset eksaminations-destination. Godkendt.

2. Opdeling	
  af	
  eksamen	
  i	
  friløb	
  og	
  skolesving	
  (forsøg	
  på	
  BSI	
  2):	
  
Opdeling af eksamen i friløb og skolesving, der hidtil har været et forsøg på BSI2, fortsætter
som fast praksis. Dette fordi det pt. Vurderes, at eksamen kan opsplittes og stadig give et
retvisende billede af aspirantens evner på dette niveau.
Tilsvarende iværksættes dog ikke på hverken BSI1 eller PSI3. Friløb og skolesving er i
udgangspunktet én holistisk eksamen i egenfærdighed, hvor der blot måles på forskellige
parametre og bevægelsesopgaver.
BSI1 er indgangseksamen og aspiranten skal kunne præstere en tilfredsstillende præstation
i det samlede billede.
PSI3 er den afsluttende eksamen som færdig skiinstruktør, og aspiranten skal have et
færdighedsniveau, der er tilstrækkeligt højt til at fremvise en præstation på alle aspekter af
egenfærdighedseksamen. Der er medtaget en fejlmargin, ved at aspiranterne kan have ét
sving, som de ikke består.
Den grundlæggende tanke er flg.:
Friløb og skolesving er én eksamen i egenfærdighed, der blot logistisk er adskilt for at
bedømme forskellige opgaver. Det forholder sig tilsvarende ved undervisningeksamen, der
også bedømmer forskellige parametre. Ved UV er det dog logistisk muligt at afvikle det som
ét forløb (fremfor egenfærdighedseksamens 'flere ture').
Ved UV-eksamen får man fx heller ikke lov til at gemme "evnen til at lægge et program", så
man næste gang blot skal bedømmes på "evnen til at præstationsanalyse.

3. Midtvejseksamen for kontinuanter	
  (forsøg	
  på	
  BSI	
  2):	
  
Vi vil tilstræbe at lave midtvejseksamen på både BSI1 og BSI2 kontinuant-hold. Dog uden
at dette bliver et fast element, som vi garanterer på ethvert kursus.
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4. Teoriundervisning	
  i	
  DK:	
  
Teoriundervisning samt eksamen afvikles i Danmark før uge 20/42. PSI3 teorieksamen er
dyrere at afvikle, hvorfor en højere pris på denne bør fastsættes.
Bilag vedhæftet

5 Eventuelt
5.1

Eske (Hængeparti)

Forslag til implementering af ”adfærd ved almindelige uheld” på DDS-kurserne. Der er tvivl
om, hvem der skal arbejde videre med dette.
Eske’s afsnit skal indgå i uddannermanualen. Uddannerne skal gøres bevidste omkring
proceduren ved skader.
Stefan kan muligvis benyttes her til at udarbejde en gennemgang af en realistisk procedure
angående uheld på pisterne, hvor eksempler, formål og lignende her kan fremgå.
Forslaget skal implementeres på kursernes undervisning.
Uddannerne kan eventuelt drøfte/gennemgå pågældende relevante punkter/elementer med
kursisterne i eksempelvis lifterne.
Bilag vedhæftet

5.2

Midtvejsevaluering /MT
1. Tydelig og tilstrækkelig beskrivelse i uddanner manualen samt specifik
spørgerunde på kommende uddannersamling angående udfordringer ved tiltaget.
• Fokus er i forvejen øget herpå.

2. Udarbejd kursusbeskrivelsen af eksamensrettede kurser således, at kursisten har
ret til at få dette oplyst. 	
  
• Det bør offentliggørelse på DDS’ hjemmeside under
kursusbeskrivelsen, hvad kursisten kan forvente at få oplyst i form af
midtvejsevaluering.	
  
Bilag vedhæftet

5.3

Oplæg fra DSKiF vedrørende supplerende uddannelse /TH

Forbundet er i gang med at udvikle en ønskeliste/kravspecifikation omkring uddannelsen.
Gennemgå dette oplæg. Hvad kan vi byde ind med og hvad skal DSkiF selv løbe videre
med?
Forbundet/AH er ikke helt enig det udarbejdede oplæg. Her er der større sportsligt fokus
end førhen. Fokusset på tværs af discipliner og flere elementer kan her være lige vigtige.
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Oplægget menes at være for detaljeret, går længere end, hvad der kan forventes på
nuværende tidspunkt. Fokus bør her ligge på at gøre skiløb lettere tilgængeligt.
Forbundet drømmer om at kunne gennemføre det pågældende i samarbejde med DDS,
hvor der vil være mulighed for at udnytte kompetencer fra forskellige steder – synergieffekt,
hvor skiklubbernes kompetencer ligeledes kan inddrages.
Forbundet: Uddannelsesudvalget under forbundet, skiklubberne og DDS bør udarbejde
oplægget til den nye uddannelse.
DDS har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet og ressourcer til at udarbejde et oplæg
sidestillende med, at DDS arbejder med det DDS i forvejen er god til – arbejde mod
eksamensrettede kurser, der er internationalt anerkendt. Derfor kan en potentiel
udarbejdelse af oplægget være svært at forholde sig til for DDS.
Processen bør starte et andet sted: i uddannelsesudvalget, hvor forbundet, skiklubberne og
DDS er repræsenteret.
Processen startes forfra og forbundet har sat penge til rådighed for at DDS kan løse dette.
Bilag vedhæftet

5.4

Feedback på møde med uddannere i uge 43 /MT

I forbindelse med uddannersamlingen i uge 43 i Hintertux 2014 vil MT give feedback på
dette. Dette punkt blev forhastet pga. tidsmangel, hvorfor dette fortsættes til næste
bestyrelsesmøde.
MT fremhæver, at uddannerne ser det som en mulighed, at de og bestyrelsen mødes
oftere, f. eks. i forbindelse med uddannersamlinger, demohold, o. lign. for at skabe
relationer og yderligere kendskab til DDS som helhed.
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