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1

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
KF blev valgt til referent
MKV valgt til ordstyrer

•
•

2

Dagsorden

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
• Rasmus Lundby (bestyrelsesmedlem, valgt ind 2014) – fortsætter som
formand.
• Michael Tandrup (bestyrelsesmedlem, valgt ind 2014)
• Anna Harboe (bestyrelsesmedlem udpeget af DSkiF)
• Mads Korsgaard Vinther (bestyrelsesmedlem, valgt ind 2015 for to år)
• Michael Kokborg (bestyrelsesmedlem, valgt ind 2015 for to år)
• Tue Hodal (suppleant, valgt ind 2015 for ét år)
• Henrik S. Jensen (suppleant, valgt ind 2015 for ét år)	
  
Tue Hodal indstilles til at fortsætte som kontakt ift. Kontorforhold.
Henrik S. Jensen indstilles som bestyrelsens økonomikontakt.

3 Orienteringspunkter
3.1

Orientering fra kontoret /AO /KF
•

Status på afholdt kursus i uge 20

Endnu en gang blev en succesfuld kursusuge afviklet, hvor kursisterne var meget tilfredse.
Igen blev det online spørgeskema benyttet, hvor 94% af de 147 kursister besvarede
spørgeskemaet. En svarprocent på 94 er en procentvis forbedring i forhold til uge 42 2015,
hvor svarprocenten var 88.
Ud af de 147 kursister svarede 72% af disse, at de var yderst tilfredse med kurset og de
resterende 28% svarede, at de var tilfredse med kurset. Den flotte evaluering skyldes blandt
andet vores uddannere, der ligeledes vakte stor tilfredshed, hvilket resulterede i, at 98% af
kursisterne vil anbefale kurset.
Herudover blev det drøftet, at disse evalueringer skal gøres tilgængelige på hjemmesiden
lidt ala Trustpilot. Hvis dette bliver aktuelt skal evalueringerne konsekvent lægges op på
hjemmesiden uanset resultatet for at opretholde troværdigheden af dette.
•
•

Kursuskalender
o Åbent for uge 42
Evaluering af årsmødet

Årsmødet og sommerfesten var igen i år en succes, hvor deltagerne var glade og i god
stemning. Dog skal DDS forsøge at optimere stemmeproceduren ved at være bedre til at
klargøre proceduren for deltagerne.
På grund af risikoen for naboklager og lignende kunne der ikke blive spillet høj musik,
hvilket lagde en dæmper på sommerfesten.
•
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Tegning af ny bankkonto
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3.2

Dagsorden

Blot et depot for at have under 750.000 kr. i hver bank bankgaranti	
  

Regnskab /AO

AO fremlægger regnskab.
Tue og Anna undersøger udestående for husleje for 2014.
Bilag vedhæftet

3.3

Manual /AO

AO fremlagde forslag til budget, hvilket blev godkendt.
•

•

Manual
o Godkend nyt budget
§ Udgiften til manualens indhold samt layout budgetteres til 120.000
kr.
o

Deadline
§ Manualen sættes til tryk til november.
§ Testes alternativt af workshoppen i uge 42 af uddannere, der har
været med til at udarbejde på den.

o

Oure som manualsponsor
§ Tegnestuen BEMERK har med Oure drøftet manualstøtte. Oure
yder grafisk tilskud til manualen; og DDS kvitterer med en
fremhævelse af Oure.

Status

Den nye manual er godt på vej og bliver denne gang en hardback-udgave. Den grafiske
tegnestue Bemerk ApS laver layout og design og har lavet udkast til designet og de
forskellige grafiske løsninger. De laver samtlige grafer, figurer, etc.
Der er førhen blevet trykt bøger/manualer, hvor potentielle ændringer kunne tilføjes,
eksempelvis den nuværende spiralmappe-manual, hvor der kan sættes ekstra sider ind.
Dette blev dog aldrig aktuelt, hvorfor den nye manual gøres mere indbydende ved at
producere den i en hardback-udgave.
Der er afviklet møder med SAXO ifm. produktion af en e-bog, men det er endnu uvist hvad
der anbefales herom.
Da der ikke vil blive trykt flere tusinde eksemplarer af den nye manual i første omgang vil
der i uge 42 blive gjort brug af en ”mini-manual”, hvor de nye ændringer indenfor skolesving
og eksamensgrundlag. vil fremgå. Disse vil ligeledes være tilgængelige online.
Salgsprisen for den nye manual er endnu ikke besluttet og denne blev drøftet. Her anses
early bird som et passende prisfastsættende koncept for at tilgodese medlemmerne, som
køber den tidligt til en favorabel pris. Dette kan ligeledes bidrage til, at der hurtigt bliver solgt
mange eksemplarer.
For at tilgodese medlemmerne ses det som en mulighed, at dem, der køber den
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nuværende/gamle manual til uge 42 blot betaler for den nye manual og får tilsendt denne,
når den er færdig. Dermed undgår medlemmerne at skulle købe to manualer.
Af hensyn til prisfastsættelsen af den nye manual skal det tages i betragtning, at DDS
udbyder manualen for at tilgodese medlemmerne..
Den nye manual vil blive hypet og eksponeret i Skiavisen og andre magasiner, platforme,
etc.. Yderligere brainstorming gennemgås, når den er blevet trykket.
I Hintertux oplevede MT, at der var taget kopier af den nuværende manual til ”minimanualer”. Dermed har vedkommende taget kopier uden tilladelse, hvorfor DDS bør
forsøge at kontakte vedkommende.

3.4

Interski /AO
Interski
Demohold

•
•

Den sidste demoudtagelse er afviklet og 12 mand er udtaget til dette. Disse tager til
Ushuaia en uge inden kongresstart for at gennemgå 5 træningsdage i forlængelse af
træningsdagene i Hintertux i uge 21. Hertil kommer yderligere 18 mand, så den danske
delegation vil bestå af 30 mand under kongressen. Dette ses som en imponerende stor
dansk delegation, når de store udgifter forbundet med Interski, den geografiske afstand, mv.
tages i betragtning.
Da Interski afvikles inden uge 42 kan der her gøres brug af oplevelserne og de opnåede
erfaringer fra Interski og de tilhørende workshops.
Mht. uge 42 kan det dog blive problematisk at bemande kurserne, da mange uddannere
kan have svært ved at tage fri fra arbejde, da der også bruges ferie på Interski.
Budget

•

Samlet Interski-budget forventes at lande på 800.000 kr.
Der er umiddelbart få usikkerheder omkring, hvad det kommer til at koste DDS, da det
meste ligger fast. Vi er indenfor og under de budgetterede udgifter hertil.
Lectures

•

Morten Lund varetager den danske lecture (positive skiing) og han har sendt sit lecturemateriale til Peter Mall.

3.5

Kommissorium for DSkiF’s uddannelsesudvalg

Udvalget skal sikre, at der er uddannelser, som understøtter DSkiFs vision samt klubbernes
arbejde. Ligeledes skal udvalget sikre et nationalt og internationalt niveau, så
uddannelserne sikrer, at trænere kan arbejde nationalt og internationalt.
Udvalget skal sikre, at der oprettes uddannelse, som tilgodeser klubbernes behov samt
atleternes behov på tværs af alle discipliner. Dette være sig instruktører og egentlige
idrætstrænere.
Philip er repræsentant for DSkiF. Tue kan være en mulig repræsentant for DDS. Han har et
indblik i selve opstarten af et kursus, breddeinteresse og er selv tidligere medlem af DSkiF’s
bestyrelse.
Det er et vigtigt signal at sende, at disse udvalg udarbejdes i samarbejde mellem DSkiF og
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DDS.

4 Punkter til drøftelse
4.1

Nye kursusinitiativer /RL
•

Mini-‐workshop	
  

Der er et marked for, at vi udbyder korte WorkShop kurser til instruktørerne.
Ydermere forestiller DDS sig, at der vil være en række uddannere, som kan træde til som
undervisere på disse korte kurser ... men som ikke vil kunne finde tid til at undervise én hel
uge. Dels fordi det ikke vil kræve mange fridage, dels fordi at man udnytter helligdagen.
Praktisk mener DDS, at DDS skal udbyde denne mini-workshop i uge 18; samtidig med det
ordinære kursus. Der skulle være undervisning i 3 dage. Deltagerne arrangerer og bekoster
selv transport, mens kursusprisen inkluderer undervisning, liftkort samt kost/logi (3
overnatninger).
Hvornår: uge 18 2016
Omfang: 3 dage på ski
Målgruppe: alle instruktører
Denne form for workshop vil fungere på samme vilkår som de traditionelle workshops,
denne vil dog være færre dage, hvorfor deltagerne stadig har mulighed for at opleve
Hintertux-stemningen. Denne vil være lettere tilgængeligt for mange medlemmer og
uddannere, da mange af disse kan have svært ved at tage fri. Denne mini-workshop vil
kunne kombineres med helligdage, så behovet for deltagerne at tage fri begrænses.
Produktet/kurset skal afvikles 3 gange uanset tilslutningen/tilmeldinger og der skal her
køres med underskudsgaranti. Dog skal kurset minimum have fire deltagere for at blive
afviklet.
Denne type kursus vil blive relativt dyrt, da udgiften til uddanner på kurset mere eller mindre
vil være den samme som på de nuværende Hintertux-kurser. Dette ses dog ikke som et
problem, da pris er ikke et afgørende parameter for målgruppen.
Det vedtages at udbyde en miniworkshop i uge 18 2016.
•

Talentfabrikken

DDS har i snart ti år talt om at lave juniorture - ligesom dem som Anne, Tue Bak og Rasmus
Lundby var på, dengang de var unge.
Konceptet var dengang, at Sydkredsen (Aabenraa Skiklub) i uge 42 arrangerede en bustur
til Hintertux, hvor man boede på ½ pension i Madseit el.lign. Deltagerne kom fra hele landet
og var mellem 13-19 år; altså en teenage-målgruppe.
DDS kunne godt tænke sig at genoptage denne tur.
At DDS etablerede en 'Talentfabrik', hvor deltagerne vil få én uges undervisning; teknik, to
formiddage med porte og evt. lidt park og pukler.
Forældre ville kunne sende deres teenagere afsted med DDS - i vished om at der blev taget
hånd om dem ... og at de blev bedre på ski.
Turen skulle køre sideløbende med DDS' ordinære kursusaktivitet i uge 42 - men reelt ikke
have med DDS' kurserne at gøre.
Underviserne på turen skulle være PSI'ere - og der skulle være en fast kursuskoordinator,
der gik igen år efter år (der kunne være Fleur, Eske, Visti el. en anden af vores engagerede
medlemmer). Således var det ikke intentionen, at der skulle tilknyttes uddannere til kurset.
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Hvornår: uge 42 2017
Omfang: 8 dage på ski
Målgruppe: teenagere
Undervisere: danske PSI'ere (evt. BSI'ere)
Deltagerne på dette kursus vil i teorien have mulighed for at deltage på BSI1 teori- og
egenfærdigheds-eksamen sammen med kursisterne på BSI1.
Busserne, der i forvejen kører til Hintertux i forbindelse med uge 42 kan evt. udnyttes hertil.
Kursuskoordinator kræver højst sandsynligt en frivillig, da DDS ellers kan risikere at blive
overbebyrdet med arbejdsopgaver.
DDS skal ligeledes undersøge, hvordan kan dette kursus sættes sammen.
•

Offpistekurser

DDS kunne godt tænke sig at starte med at udbyde offpistekurser i St. Anton, der ikke var
eksamensorienterede - men rettede sig mod gode skiløbere, der gerne vil køre
offpiste/svær sne samt lære noget om sne- og lavinesikkerhed.
DDS forestiller sig, at der vil være en del af medlemmerne, der vil have stor interesse herfor
- ligesom der indenfor klublivet burde være mange, der efterspørger en sådan skitur.
Underviserne på disse kurser kan hyres blandt det netværk af østrigske topuddannere, som
vi har. Anvendelse af vores egen uddannertrup kan have nogle juridiske begrænsninger
(muligt krav om skifører-uddannelse) samt måske kannibalisere vores ordinære
kursuskapacitet.
DDS kunne starte med kræve, at man skal have bestået BSI1 egenfærdigheden for, at
kunne tilmelde sig - for derigennem at sikre at, der var et vist minimumsniveau (hvilket er
magtpåliggende for, at kurset kan fungere) samt at kurserne ligger indenfor vores
uddannelsessfære. Dette krav vil desuden tilgodese TK'erne, der ikke har nogen
instruktørdrømme, men som igen og igen har været på vores TK kurser. De har jo mulighed
for at gå til BSI1 egenfærdighedseksamen.
Hvornår: igennem vinteren 2016
Omfang: 6 dage på ski
Målgruppe: alle med en BSI1 egenfærdighedseksamen
Det kan være en mulighed at afvikle dette sammen med Jens Borgnæs – bolig såvel som
undervisning. Derfor skal DDS forsøge at aftale dette med Jens.
Jens Borgnæs/uddanneren kan give deltagere dispensation til PSI2, hvis vedkommende
vurderer, at den enkelte deltager har det påkrævede niveau.
Det vedtages at udbyde offpistekurser startende sæson 2015/16.
Kurset anslås til at afvikles i februar/marts.

•

Workshop i St. Anton	
  

Vi har tidligere drøftet muligheden for at afvikle en kort WorkShop i St. Anton; svarende til
de træningssamlinger som uddannertruppen har afholdt.
Hvis dette skulle fungere i et så svært terræn, skal man garantere at der var fire undervisere
tilknyttet - således at man kan lave holddifferentiering. Dermed vil det kræve at man
økonomisk prioriterer en 'underskudsgaranti' (med forbehold for en nedre grænse).
DDS antager, at der er en masse af de 'gamle instruktører', der ikke aspirerer til ETR, men
som brænder efter at kunne komme af sted på et sådan power-kursus.
Vi kan skabe et unikt produkt, som de ikke vil kunne få andre steder. Der er masser af folk,
der selv har forsøgt at 'samle en flok af de gamle drenge' og tage af sted sammen. Det er
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blot sjældent at det rigtigt lykkedes. Vi kan garantere at turen bliver til noget.
Desuden vil enkelte også kunne bruge det som en forberedelse til ETR
(ansøgningsdeadline ligger i slutningen af januar / efter workshoppen).
Undervisermæssigt er der en række af de gamle uddannere, der vil kunne afse tid til en kort
tur - men som har sværere ved at binde sig til én hel uge. Der er en flok koryfæer, der vil
kunne blive hevet op af hatten ... og som vil kunne tiltrække kursusdeltagere; Jonatan
Persson, Frederik Lundby m.fl.
DDS tror ikke, at dette kannibaliserer vores andre kurser (suger uddannerkapaciteten).
Hvornår: fx uge 3 2017
Omfang: 3 dage på ski
Målgruppe: alle instruktører
DDS skal kigge på dette kursusinitiativ, når Mini-workshop er prøvet af og DDS har opnået
erfaring med dette.
Bilag vedhæftet

4.2

PSI1 i uge 42 med SH /MT

Mulighed for at afvikle PSI1 i uge 42 med SH.
•

Kontoret har i første omgang oplyst SH, at pga. Interski i sep. 2015, så bliver vi selv
meget pressede med uddannere, så vi har ikke mandskab til at afholde noget med
dem.

•

Bestyrelsen bør træffe en beslutning om, om vi helt skal droppe PSI1 i uge 45 i
Sölden med Slagelse Skiklub, og så fremover afholde det med SH. (kontoret
anbefaler vi holder os kun til uge 45).	
  

Hvis Hareskoven kan garantere 12 tilmeldinger (2016) kan DDS afvikle kurset, så kan DDS
droppe turen med Slagelse.
Hareskoven og Slagelse kunne evt. skiftes og afvikle kurset hvert andet år.

4.3

PSI2 og tilmelding /MT

5 Beslutningspunkter
5.1

Årshjulet 2015/2016

Kontoret fremlægger udkast til årshjulet 2015/2016. Det nye årshjul skal besluttes på
mødet.
Grundet afbud sendes årshjulet ud til bestyrelsen for dernæst at blive godkendt.
Bilag vedhæftet
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Kursusrevideringer /RL
•

Forslag #1:

Teknisk komité foreslår en generel ændring af optagelseskriteriet på PSI2,
således det ikke (som nu) blot er enten bestået PSI1 eller bestået egenfærdigheden
på PSI3 - men at man først kan optages efter bestået EF på PSI3.
Bevæggrunden herfor er at Jens Borgnæs mange gange har oplevet at der er deltagere,
der har et så lavt teknisk niveau, at de andre kursister ikke får den kursuskvalitet, som de
har behov for og at kurset dermed reelt ikke kan afvikles på det niveau, som vi har fastsat.
Dette er problematisk for både interne kursuskrav, men også ift. de eksterne kursuskrav fra
international side, der stilles ift. et sikkerhedskursus.
Der åbnes dog op for at man kan ansøge om dispensation herfor, såfremt man har klaret
sig fremragende på BSI2 og/eller PSI1.
Dispensationsansøgninger sendes til kontoret; og afgørelsen træffes af teknisk komité på
basis af karakterer og/eller uddannerinfo.
Den historiske baggrund er at dette forslag er en tilbagevenden til oprindelige krav.
Vi valgte dog i sin tid at forsøge at skabe et mere fleksibelt system, man hurtigt kunne klatre
rundt i. Dette gjorde vi ved at åbne op for at man kunne komme på PSI2 blot med bestået
PSI1. Det er denne åbning, som nu viser sig at skabe problemer med at fastholde
kursuskvaliteten.
Således vil forslaget stramme op på dette, men med dispensationsmuligheden vil kursister
stadig kunne komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.
•

Forslag #2:

Teknisk komité foreslår at udenlandsk uddannede instruktører, der modtager en
meritoverføring (konvertering), først skal på fx PSI3, inden de kan tage på
PSI2. Grundidéen er at de stifter bekendtskab med de ordinære DDS kurser, inden de
kommer på sikkerhedskurset, der i sin natur er anderledes end vores resterende
kursusrække.
Bevæggrunden herfor er at det har vist sig problematisk for kursusafviklingen og
kursusudbyttet - både for den enkelte og for medkursisterne - at udenlandsk uddannede
instruktører deltager på PSI2, uden at have en fælles reference til DDS' fokus, terminologi
og prioriteringer.
Begge forslag er vedtaget af bestyrelsen, og er gældende fra vinteren 2015/16.

6 Eventuelt
6.1
Fremover bør der byttes rundt på agendaen, således at beslutningspunkter tages
tidligere/først, da det tit er disse, der ikke nås/jappes eller tages efter at mødedeltagere har
været nød til at forlade mødet.
Alle orienteringspunkter flyttes således fra først til sidst, på agendaen (de der ikke når at
deltage i dette punkt, kan så læse det i referatet).
Hvis et beslutningspunkt forudsætter gennemgang af et orienteringspunkt, kunne dette
orienteringspunkt inkluderes som en del af beslutningspunktet.
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