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Dagsorden

1 Punkter til drøftelse
1.0

Små kurser, AKI, BSI1 sæsonkoncept osv.

I 2016/17 har der været rigtigt mange små kurser, hvilket er tidskrævende for kontoret, og samtidig
så løber de fleste af disse kurser kun lige rundt. Dvs. at den tid kontoret bruger på Mini-ws, BSI i
Livigno, AKI på div. efterskoler osv., den forsvinder fra andre opgaver i de travlere perioder.

AO

F.eks. bruger vi næsten lige så meget tid på BSI2 i Livigno med 5 deltagere som et BSI2 kursus i TUX
med 30 deltagere.
Tænker det er vigtigt at I som bestyrelse er klar over dette. (er drøftet på Facebook)
Se punkt 1.1 hvor bestyrelsen giver udtryk for, at de gerne vil forsætte med BSI1 sæsonkoncept.

1.1

TUX kurser

Status uge 19 er 140 solgte kurser.

RL

Her er der mange PSI3 (2 stk. + 1 kont.) og Workshop (3 stk.), men et stort fald i BSI1.
BSI1 + BSI1 kont1 uge 19 2017 = 24 deltagere
BSI1 + BSI1 kont1 uge 18 2016 = 53 deltagere
BSI1 + BSI1 kont1 uge 18 2015 = 42 deltagere
BSI1 + BSI1 kont1 uge 19 2014 = 44 deltagere
Kontoret ved ikke hvorfor vi oplever dette fald nu. Men en grund kunne være, at andre
kursusudbydere de sidste 5 år har kørt en massiv markedsføring, og at kendskabet til deres
kurser er steget og måske har overhalet DDS?
Input fra Rasmus Lundby:
hvordan sikrer vi flere BSI1'ere?
Motiv: Der er alarmerende få nye kursister med i uge 19.
Debat:
- website indrettes ud fra rekruttering fremfor medlemmer
- markedsføring, TrustPilot osv.
- sæson BSI
- samarbejde med Oure
- S&S kunderekruttering
- efterskole BSI1 afprøvning på SES
DET BESLUTTES AT KONTORET LAVER ET OPLÆG OM FREMTIDIG
MARKEDSFØRING.
Hvem kan noget med markedsføring?
Vi vil gerne forsætte SÆSON BSI … Kan vi løfte opgaven?
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2 Beslutningspunkter
2.0

Uddannersamling i St. Anton

Forslag om uddannersamling i St Anton 2018. Jeg tror at det vil være godt givet ud at vi
inviterer alle uddannerne til St Anton i 3 dage. Jeg foreslår at programmet helt simpelt bare
handler om at have det sjovt på ski sammen. Jeg tror ikke der er behov for et stramt
program, men mere at der er tid til at skihygge og samvær m.m. Vil tror at vi selv kan dele
os op i nogle grupper og køre sammen, der er sikkert nogle der gerne vil ud på skin, og
andre der mere er til lidt Bachseite og derefter direkte KK´s. Der skal være plads til det
hele.

MK

PUNKTET ER FLYTTET TIL NÆSTE MØDE

2.1

PSI1

Forslag om at pukler/svær sne ikke pr automatik udbydes som en del af PSI1; men et
potentielt tilvalg.
PSI1 er alligevel kun et portkursus på fire dg, inkl eksamen. De to ekstra dage er opstået
som et frivilligt tilvalg. Og det volder os praktiske problemer gang på gang.

RL

PUNKTET ER FLYTTET TIL NÆSTE MØDE

2.0 Interski 2019 prospekt
Gennemgået og godkendt via facebook

RL / MV

2.0 Evaluering af EFTERSKOLE BSI1.
Intet indhold er sendt ind.

RL / MV

RL, MV laver et færdigt oplæg til godkendelse.

2.0 Rookie Academy New Zealand med danske deltagere.
RL / MV
Fra: Janus Hecht <Janushecht@hotmail.com>
Dato: 19. april 2017 kl. 15.08.18 +02.00
....
Din udmelding er forståelig angående Rookie-kurserne, som jo godt kunne have det vanlige
DDS-indhold (med en DDS uddanner til at varetage det), men ville indgå i et Rookie-koncept.
Diverse principielle spørgsmål skal bestyrelsen naturligvis have taget stilling til, hvis man skal gå
videre den vej. Nu ved du som repræsentant fra bestyrelsen i hvert fald, at der er interesse fra
Rookie Academy om, at indgå en form for samarbejde omkring DDS-kurser.
Dean snakkede også lidt løst om, at jeg kunne være inde omkring et Rookie-kursus for 16-18
årige. Igen var hans dagsorden efter alt at dømme, at jeg måske kunne være med til at trække
kursister fra Danmark til New Zealand i juli/august. Men også, at jeg kunne være med til at lave
et godt kursus for de unge. Hvad er dine tanker omkring, hvordan DDS ville stille sig i den
forbindelse? Jeg vil jo altid være en repræsentant for DDS, også selvom kurset ikke havde noget
med DDS at gøre - og jeg måske i højere grad ville være der som Janus, der arbejder med
unges skiudvikling til daglig, end som National Examinor for DDS.
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...
Fra: Rasmus Lundby <rasmus@lundbys.dk>
Sendt: 18. april 2017 13:50
....
2) Rookie Academy skal vi passe på med .... for ikke at lade andre afvikle vores kurser. Hvis vi
skulle udbyde et DDS kursus på den sydlige halvkugle, skulle det være et DDS kursus; og ikke
et 'Rookie-kursus'. Men jeg tror ikke at det er en vej vi vil gå lige nu, fordi det vil starte en række
principielle spg. ud fra meget få elever.
Lige nu er vi til gengæld i gang med at drøfte om vi skal udvide med at lade efterskolern (fx
SINE, Oure, SES, Aabybro og Oure) afvikle BSI1 med efterskoleelever (og ikke blot AKI). Dette
drøfter bestyrelsen på mandag.
....
Den 5. april 2017 kl. 14.44.51 +02.00, skrev Janus Hecht <Janushecht@hotmail.com>:
....> En helt anden ting:
> Da jeg var i Aspen, havde jeg et par møder med Dean Hunter, du måske kender som stifter af
Rookie Academy.
> <<http://www.rookieacademy.com>>
...> Han var meget interesseret i det, jeg lavede med ungerne på SINE, og ville gerne engagerer
mig (og/eller Thomas Rønnau) på Rookie Academy som trainers på en eller anden måde. Han
lød ret fast besluttet på, at det skulle være mig og/eller Thomas, fordi han kender os.
> Det var ikke så defineret hvordan, men hans interesse lå basalt set i at få nogle danskere til at
komme til New Zealand på Rookie Academy-kurser i den nordlige sommer/sydlige vinter. Vi
snakkede lidt løst om en idé han havde om et kursus for unge 16-18 årige (han har mødt Jes
Jakob på NZ og snakkede også lidt om ham) og eksamensrettede DDS-kurser blev tillige nævnt
som en mulighed.
> Jeg lovede, at vende det med organisationen, når jeg kom hjem, og så kunne vi snakke videre
derfra. Hvad tænker du, der kunne være af muligheder?
>...
DET BESLUTTES, AT DET KAN AFPRØVES… MEN DDS SKAL HAVE ET OPLÆG + BUDGET…

3 Orienteringspunkter
3.0

Orientering fra kontoret /AO

Kontorets beretning

AO

Opgaver:
normal drift; mails, telefon mm. (mange løbende opgave)
Nyt design af hjemmeside er godkendt og laves indenfor budget. (klar i maj)
TUX uge 19. 151 deltagere og 22 uddannere = 173. Alt info er sendt ud mandag. Forsøg på
at oprette ekstra hold forsinker udsendelse af info som værelsesfordeling mm. ret meget.
opdatering af kursusmateriale (Mads og Anders laver forslag efter uge 19)
Ferie (kontoret mangler stadig at afholde nogle ugers ferie, som overføres til næste ferieår)
Nye videokameraer er ikke indkøbt endnu. Kan vi nøjes med de 8-9 stk. vi har?
Sommerfest afholdes hos Sara.
Møde med Skiklub Hareskoven / ville have info om undervisning i udlandet. (AH)
DET BESLUTTE AT VI KIGGER EFTER STUDIEMEDHJÆLPER & TUX GUIDE…

3.1

Regnskab /AO

Regnskab fremlægges for 2017
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3.2

Dagsorden

DSKIF uddannelsespalet

De aftalte kurser er blevet udbudt og der er lavet reklame via både DDS og DSKIF
nyhedsbreve og sociale medie.

MV

Freestyle (aflyst)
Langrend (dato er fastlagt og det kommunikeret ud til klubberne)
Porte (aflyst)

-

Kommer til sommer/efterår

Rulleski over sommeren
Langrendsinstruktør

-

Aftalen er, at Mads ALTID kommunikerer med Anna, og de kontakter Anders når der er
behov for det.
DET ER VIGTIG, AT LANGREND ER UDBYDT INDEN TUX

3.0

Anwärter add-on aflyst / flyttet til uge 42

Der var kun 2 tilmeldinger. Vi afholder igen i uge 42, hvor vi har en ide om, at det er mere
interessant for folk som skal på første sæson.

MV

4 Eventuelt
4.0

Oplæg til teorispil

Mål: at skabe et spil, der kan hjælpe skisportsentusiaster i Danmark til at indlære og højne den
skitekniske og teoretiske forståelse på en sjov og inspirerende måde

MV

Anvendelse: I lifterne Klasseundervisning (efterskole/gymnasium/DDS) I busser til/fra skiture Til
klubaften / instruktørmøder
Indsats: Alt arbejde, der lægges i spiludviklingen, er frivilligt og der forventes ikke noget overskud.

TANDRUP OG RASMUS TALER MED DIN SKIKLUB I UGE 19.
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