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1. Godkendelse af dagsorden og bilag 
Dagsorden og bilag blev godkendt.  

2. Orientering fra kontoret og udvalg 

a. Årsmøde  
IS orienterede bestyrelsen om de praktiske rammer om årsmødet, som afholdes virtuelt via 
Zoom torsdag d. 10. juni kl. 19.00-21.00.  

b. Status på Tux uge 27 
IS orienterede bestyrelsen om status på deltagerantal i Tux uge 27, samt status på udviklingen i 
covid-19 situationen ifm. rejser til Østrig.  

c. Uddannersamlinger  
IS orienterede bestyrelsen om planen for afviklingen af diverse uddannersamlinger i 2021. Det 
er længe siden, at vi har været på ski sammen, så der er stor fokus på kalibrering og opdatering 
på både egenfærdighed og undervisning ifm. de kommende uddannersamlinger. Der afholdes 
bl.a. ’uddanner workshop’ i uge 27, samling i KBH og Aarhus samt uddannersamling 2 dage i 
uge 41 2021.  

d. Orientering om Dry Slope Instruktør uddannelsen (DSI) 
KNB orienterede bestyrelsen om Dry Slope Instruktør uddannelsesprojektet, som er ved at være 
afsluttet. DSI1 og DSI2 pilotprojekterne afsluttes søndag d. 30/5, hvor kursisterne tager deres 
teoriprøve. I uge 22 2021 vil KNB og IS afholde et evaluerende og afsluttende møde omkring 
projektet.  

e. Orientering om porttræner uddannelsen (BRC) 
IS orienterede bestyrelsen om porttræner uddannelsen, som har fået et nyt navn ’BRC – Basic 
Race Coach’. Første BRC kursus planlægges at blive afholdt i uge 45 2021 ifm. SNOWS.  

f. Orientering om langrend og rulleski træner uddannelsen  
IS orienterede kort om langrend og rulleski træner uddannelsen.  

3. Sager til drøftelse  

a. Interski 2023 – kvinder på demoholdet 
KNB løftede emnet ’Interski 2023 – kvinder på demoholdet’ til bestyrelsen. Emnet er blevet 
diskuteret på bestyrelsens Facebook gruppe såvel som på dette møde. Det blev aftalt at tage 
dette emne med til den næstkommende bestyrelses konstituerende møde, hvor der blev sat god 
tid af til emnet.  

b. Hvem kan køre hvilke moduler; AKI, DSI, BSI  
JB løftede emnet ’Hvem kan køre hvilke moduler; AKI, DSI, BSI’ til bestyrelsen. Emnet blev 
drøftet af bestyrelsen, og det blev aftalt, at IS, KNB & JB laver en case på emnet, som sendes til 
Teknisk Komité. Teknisk Komité vil således lave et forslag til faste retningslinjer herfor, som 
sendes til godkendelse i bestyrelsen.  
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c. Henvendelse fra SkiLab  
JB præsenterede SkiLabs henvendelse. Bestyrelsen godkender at SkiLab kan få lov at køre BSI 
kurser ifm. med deres ’sæsonprogram’.  
RL havde godkendt denne henvendelse skriftligt inden mødet, og de resterende 
bestyrelsesmedlemmer KNB, MK & HSJ godkendte på selve mødet. JB deltog ikke i 
behandlingen af denne henvendelse.   

4. Evt.  
Der var intet til evt.  

 


