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Generelt 
Sæsonen 2019-2020 har været en sæson, hvor målet var en god ”ekspedering” af medlemmerne, og derfor 
har vi fra bestyrelse, udvalg og turledere fået sat mange nye tiltag i gang. Det gælder både med nye 
klubture, mere træning for både skiteams og øvrige medlemmer og deltidsansættelse af en turkoordinator 
til at hjælpe vores forretningsfører og for at være forberedt til sæsonen 2020-21, hvor vi specielt i uge 7, vil 
blive udfordret af fastelavn i Alperne. 
 
Desværre blev det også et år vi blev udfordret på flere andre områder, og det ikke bare grundet Covid-19, 
men også fordi Furesø kommune varslede med kraftige nedskæringer, og et krav fra Rejsegarantifonden 
om medlemskab, hvilket vi som idrætsforening tidligere har været undtaget. 
 
Alle disse beslutninger og udfordringer skulle vi lige pludselig drøfte meget indgående på samme tid som 
Covid-19 ramte Danmark, hvilket resulterede i rigtig mange møder på Microsoft Teams for bestyrelsen og 
diverse udvalg samt ”advicery boards”. Her drøftede vi mange forskelle scenarier, både økonomisk og 
organisatorisk i forhold til løsninger med Rejsegarantifonden.  
 
 
Snowtravel ApS – skiklubbernes rejsebureau 
Et af resultaterne blev stiftelse af Snowtravel ApS. Snowtravel ejes 100% af Skiklubben Hareskov, og vi har 
ansat Peter Kjærby som direktør, Peter som har mange års erfaring indenfor arrangering af skiture til rigtig 
mange destinationer rundt omkring i verden.  
 
Snowtravel vil hjælpe og bistå Skiklubben Hareskov i mange aspekter. Her i en usikker tid, kan Snowtravel 
tage noget af presset af Skiklubben Hareskov ved at være den tekniske arrangør som risikominimerer 
skiklubbens rejseaktiviteter i form af inddæmning af eventuelt tab. Endvidere har Snowtravel en stor fordel 
i, at vi har mulighed for at afsætte skiture til alle Danmarks andre skiklubber, hvilket rent faktisk i skrivende 
stund, har været en rimelig succes, særligt baseret på årets andre udfordringer med rejserestriktioner.  
 
 
Medlemssituationen 
Ser vi 4-5 år tilbage, så har vi i gennemsnit haft en medlemstilgang på godt 200 personer pr. år. Hvis vi ser 
på i år pr. sæsonskifte 30. juni 2019 sammenlignet med 30. juni 2020, er vi steget med 514 medlemmer, 
hvilket jo viser en helt fantastisk interesse for skiløbet og ikke mindst Skiklubben Hareskovs mange tilbud til 
medlemmerne. Det giver et totaltal på intet mindre end 3.809 med udgangen af juni 2020, hvilket (igen i år) 
er rekord for Skiklubben Hareskov. Sidste år var tallet 3.295 medlemmer. 
 
Heldigvis stopper det ikke her for vi ser også en helt stor fremgang af frivillige til at håndtere de mange 
opgaver der følger med en sådan udvikling. Et enkelt konkret eksempel er turen til Branäs, med leje af hele 
Skilodge og med fokus på vores helt små skiløbere fra 3-4 årsalderen, hvor turen var sat til et maksimum på 
200 deltagere, og var udsolgt på bare 7 minutter. Her stod turledelsen, Joakim og Eva Hesse Lundström lige 
pludselig med en venteliste på 170 medlemmer, og hvad gør man så andet end også at leje Mountain 
Lodge og fandt 4 turledere mere til at hjælpe med afviklingen. Turen endte med at blive gennemført med 
482 deltagere, heraf imponerende 54 instruktører. 
 
I alt har vi fået et godt stykke fordi 100 nye frivillige, heraf omkring 20 nye turledere, både til breddeture, 
men også fordi skiteamet har udvidet deres klubture både i antal og størrelse. 
 
Fra bestyrelsen kan vi ikke andet end at takke for denne store opbakning både fra medlemmer og alle de 
mange frivillige. 
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Klubture 
I sæson 2016-17 præsenterede klubben 41 klubture, i 2017-18 var udbuddet nede på 33 ture, i 2018-19 
kom udbuddet op på 49 klubture og i sidste sæson blev der udbudt 58 klubture med en forventet 
omsætning i omegnen af 15 millioner kroner. Desværre sluttede sæsonen ikke som planlagt, da vi måtte 
aflyst 8 ture grundet Covid-19, hvorved sæsonen sluttede på samme niveau som året før. 
 
I uge 11 havde vi tre klubture i gang, da Statsministeren om torsdagen bad os om at komme hurtigt hjem til 
Danmark. Turen til Frankrig med Nortlander kom planmæssigt hjem om lørdagen, bussen fra Trysil hentede 
deltagerne om fredagen i stedet for søndag. Sidste tur var turen til Åre, og de valgte ikke at blive pakket i 
busser, men tog toget hjem som planlagt om søndagen i de allerede bestilte 6 personers kuper. Vi valgte til 
gengæld at have busser klar i Malmö, så de undgik at skulle bruge for meget offentlig transport. Alt i alt 
klarede vi nedlukningen på en optimal måde, og uden økonomiske udforinger. Tak til turlederne, de 
tålmodige medlemmer, vores kasserer Arne List og vores forretningsfører Sten Skjoldborg for en fornuftig 
håndtering. 
 
Desværre holdt vores første ansættelse af en turkoordinator kun til årsskiftet, men vi har været så utrolig 
heldige at kunne ansætte Peter Kærby som ny turkoordinator. Peter har 25 års erfaring fra rejsebranchen 
specielt på skiture, og er også kendt hos andre skiklubber, hvilket allerede er en stor fordel i vores 
rejsebureau Snowtravel, hvor han ud over at hjælpe alle vores egne turledere også hjælper andre 
skiklubber. Peter har sikret os en masse nye destinationer og hoteller både i Alperne og nordpå samt sørget 
for faste aftaler med transport og udstyrsleje, hvilket bliver til stor gavn for medlemmerne. Vores 
forretningsfører Sten Skjoldborg står forsat for den overordnede koordinering af koncepterne med 
turlederne og administrationen i medlemssystemet, men også han melder tilbage om en mere spændende 
arbejdsdag med en fast kollega, ud over den store hjælp han får fra vores kasserer Arne List. 
 
Tak til både gamle og nye turledere for at forsat at være aktive og melde jer til det frivillige arbejde. 
 
 
Vallåsen 
Desværre gik det rigtig dårligt med snefald og frostgrader på Vallåsen, så vi kunne slet ikke tilbyde 
medlemmerne aftenski om fredagen i den forgangne sæson, og vi prøvede med et enkelt 
dagsarrangement, som vi desværre måtte aflyst. Til gengæld er udvalget klar til den nye sæson når sneen 
falder og Vallåsen melder klar! 
 
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er sund selv om vi fik et underskud på kr. -115.302 (budgetteret til -217.5000), hvorfor 
egenkapitalen er faldet til kr. 865.317. Heraf har vi også brugt 50.065 kr. til etablering af Snowtravel, og 
forventer at en del af vores egenkapital skal stilles som sikkerhed hos Rejsegarantifonden, dog afhængig af 
vores omsætning. 
 
Jeg har tidligere nævnt at bestyrelsen havde en del møder i foråret, hvor vi drøftende tre forskellige Covid-
19 scenarier, både med hensyn til antal medlemmer og tilslutning på vores mange klubture. Ved de 
forskellige scenarier satte vi antal medlemmer til henholdsvis 3.000, 2.220 og 2.000 medlemmer mod en 
oprindelig forventning om 4000 medlemmer i kommende sæson. 
 
Dags dato har vi rundet 4.000 medlemmer, men har restancer på godt 1.100 medlemmer, hvor vi forventer 
at skulle udmelde op til 700 medlemmer p.g.a. manglende restancebetaling, hvorved vi ved udgangen af 
september forventer at være 3.300-3.400 medlemmer, hvorved bedste scenarie ser ud til at holde. 
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Dette er vi selvfølgelig meget stolte og glade over, men vi ved også at der kan komme mange økonomiske 
udfordringer i den kommende sæson, hvorfor vi har lagt et stramt budget. Vi vurderer dog at vi alligevel 
kan fastholde mange af vores hjemlige aktiviteter og budgetter til udvalgene, hvilket også skyldes et tilskud 
på 87.000 kr. fra DIF/DGI Coronapuljen. 
 
Lidt om Snowtravel, Selskabet er stiftet i juni 2020, og har en kapital på 300.000 kr. Det er for tidligt at sige 
noget om økonomien. Der forventes et underskud det første år på 100 tkr.  
 
Selskabet arrangerer næsten alle SH ture og arrangerer 5-10 ture for andre skiklubber i Danmark, mod et 
gebyr naturligvis. 
 
Snowtravel holder til på direktørens adresse i Silkeborg og han er den eneste ansatte. 
 
En stor tak til regeringen for at hjælpe idrætten, og en stor tak til DIF og DGI for at formidle støtten os, så vi 
kan fastholde vores aktivitetsniveauet i en vanskelig tid. 
 
 
Furesø kommune og vores hjemmelige aktiviteter 
Da Covid-19 ramte os i uge 11, så var mange af vores indendørs aktiviteter ved at være lukket ned, men vi 
måtte tilsvarende lukke ned med rulleski, MTB og træning på Copenhill. 
 
Heldigvis er der nu gang i mange af aktiviteterne, herunder MTB i Hareskoven og skigymnastik er lige 
startet på Hareskov skole og SATS i Søborg samt trampolin i Søndersøhallen. Her er der selvfølgelig kommet 
lidt restriktioner på deltagerantal og der har været nogle indledende møder med kommune og andre 
brugere af hallerne for at koordinere sikkerhed omkring Covid-19. 
 
Vi har også god gang i rulleskitræningen, hvor der er hele tiden er flere som deltager, og så har vi haft et en 
ny form for cross-fitness i Hareskoven med Malene og Nicolai Ø. Madsen, som både initiativtager og 
udførende kræfter. 
 
Først i sæson lykkes det igen vores forretningsfører at få tildelt penge til vores downhill inline projekt, 
denne gang til 33 par rulleskøjter, således at vi nu har asfaltporte, rulleskøjter, sikkerhedsudstyr og en 
trailer til at fragte alt materiellet. Desværre lykkes det først at få rulleskøjterne leveret lige før 
sommerferien, hvilket skyldes forsinkelse i Italien, og grundet Corona retningslinjer har vi ikke fået afholdt 
træning med udstyret. Dog en tak til DIF/DGI foreningspuljen for støtten. 
 
På Copenhill har vi godt gang i træning for instruktører, aspiranter og andre gode skiløbere med løb på 
bakken et par gange om ugen, og også freestylegruppen træner ofte her. Vi har via DIF/DGI Corona 
sommerpuljen søgt et tilskud til at uddanne unge instruktører til at undervise på Dry-slope, hvilket er et 
initiativ taget af vores team-leder på bakken Christian Hage og Nicolai Ø. Madsen, der også skal stå for 
uddannelsen sammen med sin søster Malene, som er uddanner hos DDS. Tilskuddet på knap 50.000 er 
bevilliget, og tilslutningen er overvældende, så vi håber snart at stå med et stort hold af instruktører til at 
varetage undervisningen for bredden i klubben, herunder især vore mange børn. 
 
 
Ungdomsarbejdet med Skiteam og Freestyleteam 
Vores skiteam og frivillige omkring dette er fortsat langt det største og mest aktive team i Danmark med 
rigtig mange rejsedage, hvor det forsat er cheftræner Nicolai Ø. Madsen, der står for træningen og Carsten 
Wexel der koordinerer træningsturene. Den største forskel i forhold til sidste sæson er at Carsten har 
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fundet mange nye turledere, der begynder at overtage ledelsen af de forskellige klubture, hvor flere ture 
nu også er blevet åbnet for almindelig tekniktræning, således at flere almindelige skiløbere kan deltage, og 
deres børn kan blive introduceret til træning hos skiteamet. Dette har allerede været en stor succes, og 
flere kommende ture via skiteamet er allerede godt fyldt op. 
 
Der er tilsvarende blevet lagt en plan for at få flere aktive trænere, således at skiklubben og skiteamet er 
klar til et generationsskifte, når Nicolai en gang i fremtiden er nødt til at træde mere i baggrunden. 
Ligeledes har AU også lavet uddannelsesforløb til den kommende sæson for almindelige instruktører, så 
porte kan blive en mere integreret del af samtlige klubture. 
 
Vores freestyleudvalg under ledelse af Marie-Louise Andreasen fortæller mig at de i 2019-20 har fået 
gennemført en struktur med mange tilbagevendende aktiviteter, hvilket betyder en pæn tilgang af nye 
unger løbere. Herhjemme er det en kombination af trampolintræning på fjerde år, og de nye aktiviteter på 
Copenhill, som det lykkes at få skudt godt i gang inden Coronakrisen ramte os.  

Heldigvis er denne træning genoptaget, efter ”Lock down”, og suppleres nu med en fast tur til Snow Dome i 
Tyskland, som også er blevet en fast aktivitet i august måned sammen med Folkefonna i sommerferien, 
som dog er blevet aflyst i denne sæson grundet Corona restriktioner.  

Tak til Carsten, Nicolai, Tine, Marie-Louise og alle de andre fra forældregruppen, der hjælper med klubture 
og andre opgaver i ski- og freestyleteamet eller ved konkurrencer. 
 
 
Instruktørerne 
Instruktørudvalget fik heldigvis gennemført både efteruddannelse i både uge 42 og uge 50, men som alt 
andet i foråret blev instruktørudvalget største instruktørsamling i uge 17 aflyst, og tilsvarende blev en 
planlagt instruktørfest også aflyst. 
 
Til gengæld lykkes det at få afhold reeksamener for 12-14 instruktører på klubturen til Bad Kleinkirchheim i 
uge 7, og dette på alle uddannelsesniveauer. En stor bedrift, som især er muligt på store klubture, hvor 
mange instruktører deltager, hvilket også er tiltrækkende for DDS-uddannere, der således får mulighed for 
at få familien med også. 
 
Vi skal heller ikke glemme arbejdet med påsætning af instruktører til vores mange klubture, da dette er helt 
centralt i kvaliteten af vores klubture. 
 
 
Handicapskiløb 
Man kan sagtens benytte ordet selvfølgelig når handicapudvalget igen har fået penge til udstyr. Denne gang 
er det en konkurrence sitski, som skal benyttes af Adam Nyboe, så han kan kvalificere sig til Paralympiske 
Lege i Tokyo i 2021.  
 
Ud over denne bedrift, så er det også blevet rutine at skulle udlåne det meget udstyr de har fået tildelt 
midler til i løbet af mange år, og det er ikke så lidt ifølge forretningsføreren, der syntes det nye depot 
allerede er godt fyldt med udstyret. Tillykke med alt udstyret og med at udfordre Sten Skjoldborg i at holde 
orden i depotet. 
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Danmarks Skiforbund 
Danmarks Skiforbund spiller fortsat en rolle i Skiklubben Hareskovs eksistens. De har også måttet navigere i 
et turbulent år, men bestyrelsens vurdering er, at arbejdet er landet godt.  
 
Vi har som bestyrelse indstillet til Danmarks Skiforbund, at vi gerne ser lidt mere konkrete initiativer der 
hjælper os som skiklub i et evigt foranderligt landskab, og det har vi fået lovning på sker i de kommende 
måneder og år, ikke mindst takket være deres fokus på alle skiklubbers aktiviteter fremadrettet.  
Også AKD (Alpint Kraftcentner i Danmark), og FKD (Freestyle Kraftcenter i Danmark), som jo drives af 
skiklubberne, men støttes af Danmarks Skiforbund, har haft et turbulent år, hvor flere ture og træninger 
måtte aflyses, både på og udenfor de sneklædte baner. Ikke desto mindre har man formået at komme godt 
igennem, og alle atleter, både dem der er på vej, og dem der er i toppen, har klaret sig rigtigt godt i 
sæsonen. Der er heldigvis mange der gør det rigtigt godt, og der er mange på vej op, og det glæder både 
mig og bestyrelsen, at det går i den rigtige retning for så mange. Tak til jer alle, hver og en.  
 
 
Som jeg ser det lige nu 
Vi kommer til at lære at navigere med Corona, det gælder især i forbindelse med vores mange skiture til 
Skandinavien, Østrig, Italien, Schweitz og Frankrig. Det letteste ville være at aflyse alt og vente på der 
kommer en vaccine. Det mener jeg ikke er hverken i medlemmernes interesse eller noget vi kan byde de 
samarbejdspartnere vi har indenfor hoteller, transport og liftkortselskaber. 
 
Samtidig vil jeg ikke udsætte medlemmerne for unødige risici. Derfor vil vi i bestyrelsen have tålmodighed 
og se tiden an og aflyse de ture hvor situationen kræver det. 
 
Vores medlemskab af Rejsegarantifonden sikrer medlemmernes indbetalinger på turene, også i tilfælde af 
aflysning. 
 
 
Tak 
Slutteligt vil jeg rette en stor tak til alle i Skiklubben Hareskov. Det er intet mindre end et mirakel, at der 
findes så mange mennesker, som vil være med til at holde hjulene i gang i Danmarks største skiklub, 
Skiklubben Hareskov. Det gælder alle, om man er medlem, frivillig, ansat eller blot i berøring med 
Skiklubben Hareskov som ansat i, eller repræsentant for DGI, DIF, Danmarks Skiforbund, AKD, FKD, Furesø 
Kommune eller hvor man er. Alle spiller en rolle i at få alle hjulene til at køre samtidigt.  
 
Det skal alle som en have kæmpestor tak for, og jeg håber alle vil være med til at gøre det samme de næste 
mange kommende år – med mange flere interessenter stående skulder ved skulder.  
 
Tak! 
 
Med venlig hilsen 
Skiklubben Hareskov 
 
Steen Rath 
Formand  
September 2020 
 


