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Generelt 
Sæson 2020-2021 er nok en af de vanskeligste sæsoner Skiklubben Hareskov har set. Som så mange andre 
organisationer, virksomheder og offentlige instanser, gik COVID19 ikke os forbi.  
 
Umiddelbart pegede alt på at vi ville få en god sæson, medlemstallet var rekordhøjt, planerne for 
skiklubbernes rejsebureau blev mere og mere konkrete, antallet af turleder og instruktører var også på et 
yderst tilfredsstillende niveau. Men pludselig lukkede alt ned, og det der tegnede til at være en rigtig god 
sæson, blev lige pludseligt sat på stand by.  
 
På det tidpunkt vidste ingen hvor længe der ville være lukket ned. Den første melding var 14 dage, som så 
blev forlænget yderligere 14 dage og så videre. Ingen havde gættet på at det blev så længe som det rent 
faktisk blev.  
 
I sommeren 2020 virkede det som om Corona smitten var aftagende og der var kontrol over situationen. 
Skiklubben budgetterede med et forsigtigt salg af skiture, en nedgang i antal medlemmer og at spare på 
alle omkostninger. 
 
Det blev værre end frygtet, smitten steg, Europa lukkede ned og der blev ikke gennemført en eneste tur. 
Deltagerne fik valget mellem at annullere rejsen og få depositum tilbage eller at beholde reservationen og 
lade depositum stå til 2021/22. Hovedparten af deltagerne valgte den sidste mulighed. 
 
Bestyrelsen fulgte situationen nøje, og valgte at beholde vores forretningsfører i Skiklubben og vores leder i 
Snowtravel med henblik på både at kunne servicere medlemmerne, og opretholde samt udbygge relationer 
til destinationer, hoteller og øvrige partnere. 
 
Det påvirkede selvfølgelig 2020/21 regnskabet, som man kan se nedenfor under Økonomi, men vi klarede 
sæsonen, og krydser fingre for at vi i sæson 2021/22 kan komme afsted på ski og at vi får åbnet for alle 
vores mange skønne aktiviteter.  
 
Grunden til at vi kunne klare et helt år uden aktiviteter var, at vores økonomi var robust med en solid 
egenkapital og penge i banken. Vores medlemmers opbakning og støtte til klubben på trods af mørke 
udsigter var også afgørende for, at det lykkedes at overleve krisen. 
 
Medlemssituation 
Vores forventninger med udgangen af sæson 2019-20 var at nå op på 4.000 medlemmer, hvilket vi var tæt 
på. Med Corona-restriktioner og manglende tro på at komme ud at rejse, så mistede vi nogle medlemmer i 
starten af sæson 2020-21, og tegning af nye medlemskaber skete kun i begrænset omfang. 
 
Trods dette lykkes det at fastholde et medlemstal på godt 3.300 ved sæsonafslutning, hvilket var meget 
bedre end ”worst case scenario” vi også havde tegnet. 
 
Klubture 
Med stiftelse af Snowtravel ApS i sæson 2019-2020, og med hjælp fra Snowtravels leder Peter Kjærbye, 
havde vi i sæsonen mulighed for at tilbyde endnu flere klubture, og med egne hoteller, og derfor kunne vi 
tilbyde 55 klubture at vælge imellem til vores medlemmer.  Desværre vi aflyse alle klubture efterhånden 
som vi kom hen i sæsonen. I stedet skulle der bruges meget tid på at forhandle med hotellerne om 
udskydelse af depositum, flytning af reservationer til 2022, flytning af deltagerliste og så en effektiv 
kommunikation til medlemmerne, så de blev orienteret om at de kunne være trygge ved at Skiklubben og 
Snowtravel håndterede deres reservation og depositum.  
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Det var et stort arbejde som Peter fra Snowtravel og vores forretningsfører Sten Skjoldborg gennemførte 
på en professionel måde, samtidig med at de gjorde klubturene til sæson 2021-22 klar til at åbne allerede i 
løbet af juni måned. Her har Peter haft travlt med at sammensætte turprogrammet sammen med de 
frivillige turledere og vores forretningsfører, herunder forhandlinger med hotellerne og andre 
samarbejdspartnere.  
 
I Skiklubben har Sten haft opgaver med at opdatere hele administrationen af klubture med forbedrede 
tilmeldingsprocesser og opdatering af priser, samt finde ekstra turledere til helt nye klubture. 
 
Deltagerne fra klubture fra midt januar 2021 til påske 2021 blev flyttet til 2022, og vi er glade for at langt de 
fleste medlemmer er blevet på turene.  Dermed er grundlaget for en god sæson i 2021-22 lagt allerede 
inden sæsonen er i gang. 
 
Rent faktisk er det sådan, at hvis vi sender alle dem på ski som har købt ture i skrivende stund, så får vi den 
bedste sæson nogensinde, i de 42 år Skiklubben Hareskov har været i gang.  
 
Økonomi 
Vores kasserer Arne List har haft et travlt år med beregning af skiftende scenarier til bestyrelsen, og tæt 
opfølgning på økonomien igennem hele sæsonen, herunder gennemførsel af en stram plan for besparelser. 
 
Samtidig sørgede vores forretningsfører for ansøgninger til især DIF/DGI foreningspuljen for at opretholde 
og udbygge hjemlige aktiviteter. I samarbejde med foreningspuljen og Den Danske Skiskole fik vi 
gennemført Dryslope-uddannelser, men måtte tilbagebetale et større beløb, som var afsat til almindelige 
aktiviteter, da vi i december 2020 lukkede for disse. 
 
Desværre har lukningen af de mange klubture også resulteret i et underskud i Snowtravel, men som et 
resultat af besparelser og færre aktiviteter i Skiklubben, kom vi igennem sæsonen.  
 
Skiklubben realisererede et underskud på 302.000 kr. heri indgår en nedskrivning på 300.000 kr. på vores 
investering i Snowtravel. Underskuddet i Snowtravel blev på 500.000 kr. 
 
Øvrige aktiviteter 
Selv om vi har haft lukket ned for alle aktiviteter i hovedparten af sæsonen, så har vi både før og efter set 
en stigende interesse for træning på både rulleski og MTB, herunder en stigning af deltagelse af unge. 
 
Lige før sommerferien fik vi også afholdt en klubdag med kaffe, kage, øl, sodavand og pizza. Medlemmerne 
fortalte, at det var et hyggeligt arrangement, og at alle nød igen at kunne være sammen. 
 
Vi blev i starten af 2020 pålagt at være medlem af Rejsegarantifonden, og vi valgte bl.a. derfor at etablere 
Snowtravel i juni 2020. Snowtravel står for rejseaktiviteterne og er blevet medlem af Rejsegarantifonden. 
Da Corona lukkede ned for rejseaktiviteterne, gav det ro i sindet, fordi vi vidste, at medlemmernes 
indbetalinger af deposita m.m. var fuldt ud sikret. Det gælder også i indeværende sæson. 
 
Ungdomsarbejdet, AKD og nye instruktører 
Grundet de manglende klubture og andre aktiviteter, så har mange aktive frivillige holdt fri fra opgaverne i 
klubben, men dette har ikke været tilfældet i hverken vores alpinudvalg eller dryslopeudvalg. Carsten og 
Tine fra Alpinudvalget har sammen med Snowtravel og vores forretningsfører gennemført nye måder at 
afvikle teamture, herunder gjort mange af turene mere tilgængelig for bredden. Samtidig er mere af 
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ansvaret for race-træning lagt over til Alpin Kraftcenter Danmark, og der er indgået formidlingsaftaler hos 
Snowtravel med andre skiklubber, således at også andre klubber for glæde af rejsegaranti og effektiv 
konkurrence-træning. 
 
Et andet arbejde har været dannelse af et Youth team for at have et godt tilbud til tidligere 
konkurrenceløbere og andre unge om at stå på ski sammen med god træning. Dette arbejde har været 
understøttet af Dryslopeudvalget, der fik støtte til at uddanne unge til Dryslopeinstruktører (DSI 1 og DSI 2), 
hvor vi har fået yderligere støtte til at arbejde videre med dette bl.a. så de får et sneforløb, som kan 
afsluttes med en BSI 1 eller BSI 2 eksamen, hvorefter de kan blive en del af vores aktive instruktører på alle 
klubture. 
 
Tak til mange 
Jeg har mange der skal have en tak for at fastholde tilliden til Skiklubben Hareskov, og andre for at 
fastholde en stor arbejdsindsats.  
 
Først tak til medlemmerne for at være trofaste i en svær tid, dels med betaling af kontingent, og dels med 
tilmeldinger til sidste sæsons klubture samt fastholde af jeres deltagelse til 2022.  
 
Tak til Carsten og Tine for at arbejde videre med arbejdet både i klubben og i AKD, så vi er mere forberedt 
til en god afvikling af ungdomsarbejdet i 2021-22 sæsonen, og tak til Christian Hage for at undersøtte dette 
arbejde. Tak til Eliteløberne, for at være nogle alle ser op til.  
 
Tak til frivillige i udvalgene for at hoppe på Teammøder i stedet for de hyggelige kaffe/kage møder, som 
selvfølgelig savner.  
 
Tak til bestyrelsen for at deltage aktivt i de ekstra mange onlinemøder vi har afholdt under hele Corona-
krisen, og en speciel tak til Arne List for at være vores styrmand igennem de mange økonomiske 
beslutninger. Og tak til både DSKIF og Furesø Kommune for samarbejdet, om end vi gerne havde set mere 
lempelige forhold i en svær sæson hvor vi er, og har været, i knæ.  
 
Sidst en tak til både Peter Kjærbye i Snowtravel og vores forretningsfører Sten Skjoldborg, som har arbejdet 
hårdt med forhandlinger, optimering af administrationen, planlægning af den nye sæson og 
kommunikation til medlemmer i hele forløbet, således at alle har fået en god oplevelse på trods af de 
skiftende situationer. Og allersidst, et tak til de skiklubber som også deltager på vores ture, vi tror på at vi 
ved fælles hjælp og samarbejde, nok skal komme sikkert gennem en af de vanskeligste perioder i dansk 
skisport nogensinde.  
 
Fremsyn 
Selv om vi ikke kan se ind i fremtiden, så er jeg sikker på, at vi aldrig har været så godt forberedt til en ny 
sæson, og jeg er sikker på, at vi alle glæder os til at komme sammen på ski igen. Dette skal selvfølgelig tages 
som en opfordring til, at vi alle sammen arbejder mod dette mål for sæson 2021/22. 
Jeg gentager, at hvis vi sender alle dem på ski som har købt ture i skrivende stund, så får vi den bedste 
sæson nogensinde, i de 42 år Skiklubben Hareskov har været i gang. Lad os krydse fingre for det!!! 
 
Med venlig hilsen 
Steen Rath 
 
Formand  
September 2021 
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