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Generelt 
På sidste års generalforsamling kunne jeg fortælle, at medlemsantal og antal klubture havde 
stabiliseret sig uden de store forandringer, men det kan man ikke sige om sæson 2018-19. Vi har 
nemlig fået mere end 10% flere medlemmer, øget antallet af klubture med omkring 25% og 
tilsvarende fået 20% flere med i uge 7, så interessen for Skiklubben Hareskov er virkelig stor, hvilket 
selvfølgelig var et emne på vores bestyrelsesseminar – Det vil jeg komme tilbage til. 
 
2019 er også et jubilæumsår, hvor vi er fyldt 40 år, hvilket vi fejerede ude på Copenhill. Her havde vi 
lagt op til en masse aktiviteter nede på parkeringspladsen, besøg på bakken, som jo først åbner her 
den 4. oktober og så hygge og middag inden i deres café. Desværre druknede alle aktiviteterne på 
parkeringspladsen i den regn, som vi fik den dag, men vi fik da 150 op i hold på bakken, hvor nogle 
bare måtte nyde udsigten under halvtaget grundet torden og lyn, og andre fik lejlighed til en gåtur 
deroppe.  
 
Medlemssituation 
Vi har i sæsonen 2018-2019 haft en nettotilgang på 352 medlemmer og havde i fredags registreret 
3.634 medlemmer, og hertil kommer næsten 900 gæstekonti, som primært er medlemmer af andre 
skiklubber, der deltager f.eks. på uge 42 turen til Sölden, gæster til aftenski på Vallåsen eller FIS 
World Snow Day.  
Vi er som altid spændt på hvor mange, der får betalt kontingent senest til december. Desværre er 
det ikke alle, og efter at vi har rykket for kontingentet, inden man officielt fjernes som fuldt medlem, 
tilbydes man passivt medlemsskab, således at vi nemt kan genetablere medlemskabet. Det er gratis 
og man slipper for indmeldelsesgebyret når medlemsskabet aktiveres.  
 
På trods af den meget høje medlemstilgang har vi forsat en 25% udskiftning om året af medlemmer, 
og derfor var det et af hovedemnerne på vores bestyrelsesseminar i april, kombineret med 
spørgsmålet om hvordan vi skal håndtere en tilsyneladende fortsat interesse for Skiklubben 
Hareskov og vores mange klubture. 
Nogle af de fokuspunkter vi ønsker i den forbindelse, er flere klubture til bedre priser og en sikring af 
kvaliteten på klubturene, herunder især være bevidste om, hvad der gøre vores rejser til en klubtur 
og ikke blot en skiferie. 
Et andet fokuspunkt er behovet for at fastholde de frivillige og ligeledes får flere frivillige, som alle 
skal sikre både kvalitet og vækst, hvilket vi forventer bliver både klubture og hjemelige aktiviteter. 
 
De frivillige er helt centralt placeret når vi sikrer fremgang og den kvalitet der skal til, for at leve op 
til vores vision om, at ”Skiklubben Hareskov vil være en førende idrætsklub indenfor dansk skisport, 
hvor vi på alle niveauer bliver bedre på ski og sammen deler oplevelser året rundt”. 
 
IT kører stabilt. 
Modsat de foregående 2-3 sæsoner, så har vi i sæsonen 2018-19 ikke investeret stort i vores IT-
infrastruktur, men nøjes med, at få lavet mindre forbedringer i medlemssystemet, og rettet fejl og 
findpudset hjemmesiden.  Til gengæld har foreningsadministrator selv kommet med nogle 
væsentlige forbedringer på medlemssystemet her lige før sommerferien, som vi er i gang med at 
lære bedre at kende.  
Uanset, så er IT et område, der hele tiden skal arbejdes med fra den administrative side, hvilket sker 
ved en stor indsat af et par dynamoer internt i Skiklubben. Dette gælder i øvrigt også oplæring af de 
mange nye turledere, og opdatering af vores meget erfarne turledere. 
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Klubture 
I runde tal så steg antallet af klubture fra 30 til 40+ klubture og deltagerantallet steg med 140 
medlemmer til 2.242 medlemmer, der tilsammen havde næsten 13.000 overnatninger. På 
klubturene i uge 7 var der over 1.000 medlemmer afsted, herunder 130 instruktører.  
 
Det er for andet år i træk lykkes både at sikre og udvide antallet af direkte bookinger af hoteller 
uden om rejsebureauerne, selv om vi fortsat har et tæt samarbejde på udvalgte klubture, hvor det 
giver mening. Direkte kontakt til hoteller blev på bestyrelsesseminariet til endnu et fokuspunkt, men 
også her har bestyrelsen været meget bevidste om at det for turlederne kan øge deres 
arbejdsopgaver samtidig med at vi får brug for yderligere klubture og dermed flere turledere.  
 
Derfor besluttede bestyrelsen, at både vores forretningsfører, som har understøttet turlederne 
kraftigt, og turlederne har brug for yderligere hjælp. Det har medført vi her til sommer ansatte Niels 
Michaelsen i en deltidsrolle som turkoordinator, hvor han skal finde nye destinationer, forhandle 
med hoteller, lave budgetter og forslag til turbeskrivelser inden turlederne overtager klubturene.  
Niels arbejder i øjeblikket med at lukke et par huller i vores turplan, herunder påsketuren og se på 
kortture til Alperne, men skal især være med til at sikre sæsonen 2020-21, hvor vi i uge 7 løber ind i 
fastelavn igen. 
 
På trods arbejdet med jubilæumsfesten, så lykkes det også i år at åbne den nye sæsons klubture 
inden eller i starten af sommerferien, hvor vi har måtte udvide med et hotel til Kronplatz i uge 7, og 
så er interessen for introklubturen for småbørnsfamilier til Branäs i uge 4/5 igen blevet det helt store 
trækplaster, hvor vi forventer op mod 470 deltagere inklusive instruktører. Det har betydet at 4 nye 
turledere er trådt til for at hjælpe, og ud over dem, så skal op imod 16 andre nye turledere også 
oplæres i den kommende tid. 
 
Vallåsen 
På trods af kun 9 uger med aftenski på Vallåsen, så deltog knap 900 deltagere på disse ture til vores 
hjemmebane kun et par timer fra Værløse, og Vallåsen værdsætter os heldigvis, som en vigtig 
samarbejdspart igennem 30 år, herunder 25 år med aftenski om fredagen, og det er helt sikkert et af 
vores vigtigste arrangementer ud over klubturene.  
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er sund og vi kommer ud med et overskud på kr. 172.683, hvorfor egenkapitalen 
er steget til kr. 980.619. 
 
Vi havde egentlig budgetteret med et større underskud, men selv om indtægterne stort set har 
ligget som forventet, så udvalgene ikke haft det forbrug, som vi havde forventet på trods af de har 
været flittige med at gennemfører aktiviteter. Den manglede åbning af Copenhill, hvor vi havde afsat 
en temmelig stor post i budgettet har også stor indflydelse på manglende forbrug.  
 
En anden stor afvigelse er posten salg af skiuniformer, da vores leverandør stoppede. Vi har først i 
slutningen af sæsonen fået styr på ny leverandør af uniformer, som vil kunne levere i indeværende 
foreningsår. 
 
Vi har en god økonomi, hvorfor vi i slutningen af sæsonen besluttede os for at sikre mere 
merchandise ud mod vores medlemmer, hvor vi både har købt 400 t-shirts i anledning af vores 40 
års jubilæum, og har indkøbt en lang række andre ting som man til en meget fornuftig økonomi 
erhverve sig til sine skiture fremadrettet. Se mere herom på vores hjemmeside. 
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Furesø kommune og vores hjemmelige aktiviteter. 
Tak til kommunen for opbakning til vores ønsker om lokaler i både Søndersøhallen og 
Hareskovhallen, hvor vi har afholdt trampolintræning for vores freestyleteam, skigymnastik for alle 
og skihockey. 
 
Vi har i sæsonen også haft vores MTB-træning, hvor vi i slutningen af sæsonen sammen med DCU og 
DGI har afholdt et instruktørkursus, så vi i den kommende sæson kan gennemføre ski-relateret MTB 
træning.  
 
Vores forretningsfører deltager sammen med frivillige fra klubben på kommunens arrangement ”Rul 
på Flyvestationen” sammen med mange andre idrætsforeninger, hvor vi taler med mange borgere, 
og tilbyder instruktion af rulleski til besøgende, hvilket er med til at fastholde vores synlighed over 
for Furesø Kommune ud over at komme i kontakt med potentielle medlemmer. 
 
Desværre udeblev åbning af Copenhill endnu engang, hvorfor planer om gennemfører mere 365 ski-
træning og udeblev. Det har dog ikke fraholdt os på bestyrelsesseminariet at lægge endnu en 
målsætning om flere events, hvor vi vil have fokus på både sociale events som klubdage og foredrag 
samt på sportslige events, hvor fire hold deltog til DHL-stafetten. Her vil vi i den kommen sæson 
have fokus på lokale events i Furesø, events på Copenhill og events i Storkøbenhavn eller på 
Sjælland for at have mange tilbud til medlemmerne, der kan styrke fornemmelsen af at være en del 
af en skiklub, og ikke bare være en rejsearrangør. 
 
Ungdomsarbejdet med Skiteam og freestyle 
Vi har landets absolut største skiteam med omkring 70 løbere, der dyrker alpint skiløb i porte som 
deres sport. Hertil kommer nye medlemmer som tager med skiteamture for at prøve det af og så har 
vi også et mindre fasttømret freestyleteam, der bl.a. går til trampolin fast en gang om ugen. 
Når jeg kan fortæller at disse løbere har 3100 overnatninger på en sæson, og sammenholder det 
med det totale antal overnatninger, så står de for næste 24% af de samlede overnatninger på 
klubture, hvilket viser deres enorme indsats for sporten. 
 
Det kan kun gennemføres af en dedikeret gruppe af frivillige forældre og med hjælp fra vores 
cheftræner. Hos freestyle er det tilsvarende nogle få dynamoer, der lægger arbejdet i at samarbejde 
med en gruppe unge trænere og forældre. 
 
I AKD (Alpint Kraftcenter Danmark), trækker også nogle frivillige læsset, med at sikre at de unge 
alpine talenter, har noget at se frem til, når de en dag bliver så dygtige på ski, at de kan magte et 
mere professionelt setup. Man har, blandt mange ting, sikret en ny fire årig aftale med Trysil, hvor 
det første år var et prøveår.  
 
Instruktørerne 
Instruktørernes og trænernes frivillige arbejde for klubture er det, som primært gør forskellen, når 
både nye og gamle medlemmer vælger Skiklubben Hareskov, frem for en hvilken som helt anden 
skirejse, og vi skal være meget bevidste om det at være på ski sammen, bo sammen og være en del 
af samme fællesskab er utrolig vigtig for vores DNA.  Her tænker jeg på tre af vores fastsatte mål, 
hvor instruktørernes og trænernes roller er så vigtig: 

• At medvirke til konstant at udvikle skiløberens skimæssige egenfærdighed. 
• At medvirke til at styrke de sociale og idrætsmæssige relationer imellem klubbens 

medlemmer. 
• At være den foretrukne skiklub for børn og børnefamilier. 
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Jeg vil dog specielt dreje min opmærksomhed mod instruktørudvalget, som jeg er klar over ikke bare 
har lagt mange timers arbejde i påsætning af instruktører og gennemfører efteruddannelse, men 
også arrangeret en sommerfest. Jeg ved, at der her er lagt et stort arbejde på et seminar for at 
komme med forslag til yderligere tiltag, der skal sikre et højere uddannelsesniveau af vores 
instruktører, og også skal fastholde vores mål om at være Danmarks mest attraktive klub for 
instruktører, og dermed tiltrække endnu flere instruktører. I skal vide at det er der er blevet lagt 
mærke til, og efterhånden som økonomien tillader det vil vi se på jeres mange forslag, og ser frem til 
samarbejdet i den kommende sæson.   
 
Handicapskiløb 
Man kan vist sige om handicap udvalget, at de har en enorm vilje til at lave resultatet. 
 

• De skaffer nye medlemmer. 
• De holder en højt udlåning af det sponsorerede handicapudstyr.  
• De skaffer nye bevillinger, hvor det sidste er til en ny konkurrence sitski. 
• De skaffede i samarbejde med DGI et astronomisk beløb til projektet ”Hoods on ski”, og 

gennemførte det med hård hånd under Anne Grams ledelse. 
 
Skiklubben er enormt stolte af jeres arbejde, og den synlighed det giver klubben både i Furesø 
kommune og i det hele taget. Det er vi mange der kan lære noget af. 
 
Danmarks Skiforbund 
Vi har gennem året intensiveret vores samarbejde med DSKIF, både fordi vi har haft lyst til et 
tættere samarbejde, men også fordi Skiklubben Hareskovs strategi fra 2014 om at være noget for 
medlemmerne hele året med vores ”Ski365” koncept har DSKIF sidste år muligvis kigget lidt efter, da 
deres planer har initiativer der støtter godt op om os. Derfor har vi i Skiklubben Hareskov svært ved 
at være uenige i de initiativer der støtter op om dette. 
 
Der har været fokus på mange aktiviteter, så dialogen har været lidt for langt væk, så vi vil appellere 
til endnu tættere dialog og åbenhed, så vi i kombination kan se ud på de mange dygtige medlemmer 
og skiløbere der er i Danmark. 
 
Tak 
Jeg vil slutte af med at sige TAK til de mange frivillige, turledere, instruktører, skiteam, freestyle, 
udvalgsmedlemmer og alle andre der både stiller op til vores mange ture, og holder alle de andre 
aktiviteter i gang. Uden jer, var der ingen klub, intet sammenhold, ingen team spirit. Stor er min og 
bestyrelsens glæde, når jeg ser ind i en skiklub, der bare vokser og vokser, og samtidigt mønstrer at 
have mange glade medlemmer, på alle niveauer af skiløb. Tak til jer alle, hver og en. 
 
Steen Rath 
Formand  
September 2019 
 
 
 
   
 
  


