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Referat af gennemgang vedr. punktet ”Skiforbundet” i forlængelse af
repræsentantskabsmødet i DSkiF d. 24. maj 2014.
Forud for DDS’ årsmøde d. 24. maj, blev der i Idrættens Hus i Brøndby afholdt repræsentantskabsmøde i
DSkiF. Her var et vigtigt punkt på dagsorden Skiforbundets opløsning af DT-U (DDS) som uddannelsesinstans
under DSkiF.
Begrundelse for denne beslutning har med formand Henrik Neelmeyers ord lydt: ”… at der de senere år, ikke
er sket de væsentlige udvidelser i de udbudte instruktøruddannelser på andre glideredskaber, som vi har
kunnet ønske. Hertil kommer et efterslæb vedr. oprettelsen af træneruddannelser.”(HN, 22. maj 2014)
Skiforbundets ambition er at: ”… styrke og udvikle skisporten, såvel på eliteplan som på klubplan. Derfor ser
vi det som vores opgave at bidrage til at skabe endnu bedre rammer for skisporten i Danmark. Det kræver
bedre og bredere uddannelser.” (HN, 22. maj 2014)
På mødet blev fremlagt at klubberne ikke bifalder bestyrelsens beslutning, hvilket bl.a. havde som
konsekvens at bestyrelsen måtte trække deres beslutning tilbage. DDS er fortsat uddannelsen af
skiinstruktører under DSkiF og fremover skal der arbejdes på at styrke samarbejdet og tilgodese de danske
skiløbers behov.
Nedenfor er skitseret hvilke spørgsmål og dispositioner, der blev fremlagt under diskussionen om
Skiforbundet på DDS’ årsmøde.
1. Hvad var DSkiF utilfredse med?
- At DT-U (DDS) ikke udbyder andet end alpin. Skiforbundet ønsket en træneruddannelse med et
mere elitesportsligt sigte inden for flere glideredskaber. DSkiF meldte ud, at de allerede fra august
ville have en løsning på en ny uddannelse og om to år ville den nye træneruddannelse være klar.
- Fremover vil DSkiF fastsætte nogle krav til kursusudbuddet, som DT-U (DDS) må leve op til.
- DDS har udbudt kurser inden for snowboard, langrend mm., men der har ikke været tilstrækkelig
tilslutning til at det kunne gennemføres.
- Der var mange anerkendende ord fra klubberne til instruktørerne på repræsentantskabsmødet.
2. Flytningen i december – hvad lå bag denne beslutning?
- DDS’ bestyrelse forsøgte i efteråret i dialog med Skiforbundet at få et samarbejde op at køre. Da
det ikke gav udslag og gik i hårdknude, tog vi den beslutning at flytte kontoret. Det var et spørgsmål
om arbejdsklima og at beskytte DDS’ medarbejdere.
- Fra nu af kan vi få en bedre dialog i gang og et aktivt samarbejde.
3. Undervisning i udlandet som skiklub
- Anders Olesen opsummerer ang. Skiforbundets medlemshvervningsprojekt.
- Der er øget opsyn i Frankrig med de klubber, som ikke lever op til kravet om frivillighed
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På mødet spørges ind til hvordan DDS med deres teknikkurser vil undgå at rende ind i problemer.
Til dette svares at DDS i uge 42 og i foråret udbyder teknikkurser. Teknik er et aspirantkursus, idet
der er mulighed for at gå til egenfærdighedseksamen.
Set med internationale briller er det godt for DDS at høre under DSkiF.
Internationalt er det DDS, der sidder på medlemskaberne. Vi har kontakten til de internationale
organisationer. Det er i EU nationalt bestemt hvordan man strukturerer sin
skiinstruktøruddannelse, men for at undervise i f.eks. Frankrig, Østrig og Italien skal man have et
minimumniveau.
Problematikken i Italien udspringer af at de ikke anerkender ISIA. De ser skævt til at vi ikke har
Eurotest i vores uddannelse og ikke hører under et ministerium. Uddannelsen er ikke lovreguleret
og sådan er det i foreningsdanmark.
MoU kortet er EU erhvervskortet, som er det eneste internationalt anerkendte.
I EU arbejdes der henimod fri bevægelighed på erhvervsområdet, netop for at undgå de bilaterale
aftaler.
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