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Indledning 
Vi sluttede 2021-22 sæsonen af på toppen, hvor medlemmerne er strømmet til, og hvor alle rekorder er 
slået i forhold til deltagelse på rigtig mange klubture.  
 
Selv om vi startede sæsonen med stor optimisme og fyldte klubture, så blev vi kraftig udfordret omkring jul 
og nytår med indrejseregler til vores mange rejsemål. Heldigvis nåede det at rette sig op inden 
hovedparten af medlemmerne skulle på deres klubture, og med god hjælp fra vores frivillige turledere, 
vores forretningsfører og Snowtravel fik vi skabt tryghed omkring alle vores ture. 
 
Medlemssituation 
I sæson 2019-20 havde vi en forventning om at nå 4.000 medlemmer, men så kom Coronapandemien. Vi 
lykkedes alligevel med at få fastholdt 3.300 medlemmer ved sæsonafslutningen 2019-2020.  
 
Jeg kan oplyse, at vi ved afslutning af denne sæson 2021-2022 havde 3.977 medlemmer, og derfor er 
”tilbage på sporet”, hvor vi atter arbejder på at øge antallet af medlemmer i de kommende år.  
 
Økonomi 
Skiklubben har haft et overskud på næsten 550.000 kroner, og har derved genskabt egenkapitalen fra før 
Corona, hvoraf de 450.000 kroner kommet i form af ”handling fee” fra Snowtravel. Dette beløb svarer til 
når vi havde høje overskud fra klubture i tidligere sæsoner.  
 
Danmarks Skiforbund valgte at støtte klubberne ved at opkræve mindre kontingent, hvorved Skiklubben 
Hareskov fik en besparelse på 130.000, hvorved vores egenkapital blev på godt 1.100.000 kr. 
 
Vi har allerede har god tilslutning på mange klubture, og vi ikke forventer at Corona vil være en forhindring 
for vores aktiviteter, men der er andre mørke skyer på himlen, f.eks. økonomien med stigende energipriser, 
fødevarepriser og inflation. Vi tror på et aktivitetsniveau svarende til sidste år, men det har også været 
vigtigt at vores økonomi er sund, hvorfor vi i bestyrelsen er stolte af årets resultat. 
 
Sponsor 
Vores arbejde med sponsorer har under Corona haft trange forhold, hvor ski-butikkerne har mistet stort set 
hele omsætning, busselskaber har måtte tage nummerplader af busser og destinationer ikke har haft 
kunder til at overnatte. Derfor har vi heller ikke haft mulighed for at opkræve sponsorater i henhold til 
vores aftaler.  
 
I denne sæson fik vi derfor genetableret sponsorudvalget med bl.a. Arne og Marie-Louise fra bestyrelsen og 
vores forretningsfører. Et af målene var at få bevare nogle af de gamle sponsorer og også få nye til, men 
uden de tidligere eksklusivaftaler. Vi har fortsat Myrkdalen som sponsor, og igen med klubture dertil i uge 7 
og uge 10. Tilsvarende er Vikingbus forsat sponsor, og har aftale med Snowtravel om at være leverandør.  
 
En af vores vigtige samarbejdspartnere er ski-butikken Steep & Deep, som også har valgt forsat at være 
sponsor, og vi har fået suppleret med en anden ski-butik, nemlig Snowfun i Roskilde, som ny sponsor. Alt i 
alt en tilfredsstillende start på sponsorarbejdet efter et par vanskelige år. 
 
Klubture 
Vi startede som sagt sæsonen med stor optimisme, hvor langt de fleste deltagere var flyttet med fra 
klubture i 2020-2021, og turene blev derfor hurtig helt udsolgt. Alle påsatte instruktører fulgte også med, så 
det var en mindre opgave at påsætte de sidste instruktører på manglende pladser.  
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Vi har planlagt 51 klubture, hvoraf 37 blev afviklet og i alt sendte vi 3.151 medlemmer afsted på ski 
(undtaget skiteamture og ture til Vallåsen). 
 
Da vi nærmede november måned, blev vi dog ramt af forskellige Covid-indrejseregler til hvert land i Europa, 
hvilket skabte en masse usikkerhed, og gjorde at vi måtte flytte rundt på familierne, alt efter om især deres 
teenagere blev ramt af reglerne. Det blev ikke bedre af at forsikringsselskaberne fortolkede deres regler 
meget forskelligt.  
 
Alt dette, krævede en helt ekstraordinær indsat fra turledere, Snowtravel og forretningsføreren, hvor 
medlemmer jævnligt både skulle beroliges og have vejledning om både om rejseregler og forsikring. Hertil 
kom en del familier, der enten skulle have penge retur, eller flyttes til destinationer i et andet land for at 
komme på skiferie i uge 7. Alt sammen opgaver der er ud over det normale for vores klub. Det lykkes dog at 
få alle afsted på nær en enkelt aflyst klubtur, og i uge 7 var vi 1.400 medlemmer på klubture inklusiv 160 
frivillige instruktører, og selvfølgelig de mange ihærdige turledere. 
 

Hjemlig træning og sommeroplevelser. 
På trods af Corona lykkes det at få gang i den hjemlige træning, som skigymnastik, rulleski, Copenhill, 
hockey/floorball, SATS og MTB. Tilslutningen været mere svingende, hvor nogle medlemmer har haft svært 
ved at komme i gang med træningen igen. Dette er dog ikke anderledes end hvad andre foreninger har 
problemer med, så det skal forventes, at det kommer til at tage tid at få bygget op igen.  
 
I den forbindelse har vores MTB-udvalg lavet en aftale med Hvidovre MTB-klub, der har samme udfordring, 
hvilket har resulteret i en passende træningsgruppe. MTB-udvalget fik sammen med DGI arrangeret et 
uddannelsesnetværk, der skulle mødes i vores klubhus. Initiativet måtte desværre aflyses, men det er nok 
sådanne samarbejder, som vi skal forsøge at skabe flere af. De kan nemlig være til gavn for fælles 
træningsture til udlandet, hvor vi sammen med Snowtravel kan skabe unikke oplevelser på nye typer af 
klubture kombineret med bl.a. MTB-træning og familieferie.  
 
Vallåsen 
Efter to sæsoner uden Vallåsen grundet manglende sne eller manglede indrejsemulighed, så var det godt at 
få gang i samarbejdet igen, og bestyrelsen sættes stor pris på at udvalget forsat består.  
 
Desværre har tilslutningen til Vallåsen også været ramt af manglende tilslutning både fra medlemmer og 
instruktører, så der er en opgave til den kommende sæson med at skabe interesse for denne unikke 
mulighed for træning i kort afstand fra hovedstaden. 
 
Handicapudvalget 
Handicapudvalget er forsat et aktivt udvalg, som primært har fokus på at udlåne udstyr til medlemmer med 
et fysisk handicap, herunder instruere og træne dem i brugen af dette udstyr. I sæsonen har udvalget haft 
20-25 bookinger af dette udstyr, hvor udvalget også står for vedligeholde og reparation af dette, samtidig 
med at de søger fonde om penge til nyt udstyr.  
 
I slutningen af sæsonen har de sammen med Carsten Wexel fra AU, indledt et samarbejde om at få flere 
medlemmer med et handicap på træningsture til Trysil. Vi tror derfor, at der også på lang sigt kan blive flere 
PL-løbere, som Rasmus Ørsted og Adam Nybo i Skiklubben Hareskov. 
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Og netop Adam Nybo har været med til PL i sæsonen. Det i sig selv er en flot indsats. Adam var endda den 
eneste Dansker, så det er meget, meget flot! Desværre gjorde en lille fejl, at tiden – i et ellers flot løb i 
meget vanskelige vilkår – blev slettet. Men oplevelsen og promoveringen af Skiklubben var ikke til at tage 
fejl af. Stort tillykke, og flot af Adam. 
 
Alpinudvalget og ungdomsarbejder 
Alpinudvalget har sammen med Forretningsføreren benyttet Corona-pausen til få mere struktur på deres 
mange klubture og på samarbejdet både med Alpint Kraftcenter Danmark og med Snowtravel. Det gjort det 
muligt at involvere mange flere frivillige forældre bl.a. som turledere, og dermed er arbejder blevet mindre 
personafhængigt. 
 
Vores cheftræner har i mange år opbygget træningen ved at udføre mange af opgaverne helt alene og 
måtte deltagelse på alle team træningsture, men det er nu lykkes at få seks andre gennemgående trænere 
til hver deres aldersgrupper, således at Nicolai kan koncentrere sig om Race teamet og det fælles arbejde i 
AKD. Den store indsat har betydet at hele 76 børn og unge har deltaget på holdene, hvor de har fået 
konkurrencetræning, hvilket hverken i kvalitet eller omfang overgås af andre skiklubber.  
 
Vi håber, at ændringerne i struktur medfører, at Carsten Wexel får lidt mere tid til at deltage mere i det 
overordnede arbejde i klubben, hvilket bestyrelsen ser frem til. 
 
Et af målene med AU-arbejdet er jo, at man som atlet ender i toppen, og der er vi så heldige i Skiklubben 
Hareskov i sæsonen 2021-2022, at have rigtigt dygtige atleter som Ida Brøns, Kristiane Roer Madsen, 
Christian Skov Jensen, William Roer Madsen og mange, mange andre.  
 
Vi har endda haft en atlet med til OL, Casper Dyrbye, som har haft sin bedste sæson nogensinde, hvor han 
blandt andet til OL sluttede af på en meget, meget flot 30. plads. Det gav rigtigt meget positiv medieomtale 
af både Casper, og Skiklubben. Skiindsatsen var helt enorm flot, Fantastisk stykke arbejde fra den unge 
mand! 
 

Freestyleudvalget 
Freestyleudvalget arbejder også med de unge i klubben, men selv om det er en meget mindre gruppen end 
race, så er de bedre til den hjemlige træning med trampolin i Søndersøhallen hver mandag, og træning på 
Amager bakke, hvor de også gennemførte et rekrutteringsarrangement med ski - og snowboard løb i 
tricksparken afsluttende med pizza.  
 
I starten af året lykkes det at gennemføre den årlige freestylecamp i uge 42, og så stod Freestyle udvalget 
også for den årlige freeride/ off-piste tur til Lenzerheide i uge 4. Tak til Freestyle udvalget for et stort 
arbejde med både unge og de medlemmer der vil ud i den dybe sne. 
 
 
Instruktørudvalget og dryslopetræning 
Instruktørudvalget har også benyttet sæsonen til at udtænke en nye måde at arbejde på, hvilket har 
resulteret i at de har opbygge en ny struktur med en styregruppe, og et antal underudvalg, som skal 
varetage de mange opgaver med bl.a. uddannelse, sociale aktiviteter og træning for instruktørerne. Det 
forventes at den struktur gør at arbejdet bliver mere lystbetonet, og dermed kan sætte gang i flere 
aktiviteter, der skal komme vores store gruppe af omkring 400 frivillige instruktører til gode, og dermed 
også øvrige medlemmer. Bestyrelsen ser frem til at se resultatet af dette arbejde i den kommende sæson. 
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Christian Hage har, sammen med forretningsføreren, igen fået fondsmidler til uddannelse af Dryslope-
instruktører, og Christian indgår nu i det nye instruktørudvalg. I sæsonen er der igen uddannet DSI’er i 
samarbejde med DDS, og en større gruppe blev konverteret til en BSI på vores klubtur til Norefjell i uge 7.  
 
Dette blev gennemført næsten uden omkostninger for de pågældende instruktører, fordi de underviste om 
formiddagen som almindelige instruktører, og fik undervisning om eftermiddagen som kursister, hvor de 
gik til eksamen den sidste dag, Dette er endnu et eksempel på, hvorledes de rette frivillige kan skaber noget 
helt unik, der ikke er prøvet før. 
 
Tak – og lidt om den kommende sæson 
Det er lidt af en bedrift at klubben år efter år har de samme frivillige turledere og udvalgsmedlemmer til at 
gennemføre vores mange aktiviteter, men også lige så fantastik at se mange nye komme til i kredsen af 
frivillige. Det er vi som bestyrelse utroligt taknemmelige for, og glade over. Uden dette, var der ingen klub. 
 
Bestyrelsen kan ikke takke alle de frivillige nok, og også en tak til både vores forretningsfører Sten og til 
Peter og Kim i Snowtravel, for at varetage support til både medlemmer og de frivillige, hvilket i øvrigt er en 
temmelig krævende opgave i en voksende klub, der er blevet dobbelt så stor på 5-6 år.  
 
Det har fået bestyrelsen til at overveje fremtiden, og har i den forbindelse besluttet at klubben skal have 
endnu en ansat, der sammen med forretningsføreren og de to ansatte i Snowtravel dels kan understøtte de 
mange operationelle opgaver, og dels kan fokusere på at understøtte bestyrelsen i udviklingen af 
Skiklubben Hareskov. Med dette tiltag ser vi frem til endnu mere struktur, flere aktiviteter og mere fokus på 
de mange medlemmer, herunder naturligvis også alle de frivillige, som udvalgsmedlemmer, turledere og 
instruktører. I sidste ende skal det resultatet være bedre service og oplevelser til medlemmerne samt bedre 
arbejdsgang, der også gør det grundlæggende arbejde i klubben mindre personafhængigt, og dermed 
mindre sårbart.  
 
Vi ser derfor frem til en styrket klub i de kommende år, men fortsat baseret på det gode frivillige arbejde, 
der er helt grundlæggende for vores eksistens. 
 
Tak til alle medlemmerne for at være en del af klubben og endnu engang tak til både frivillige og ansatte i 
klubben og hos Snowtravel for deres indlevende arbejde. 
 
Steen Rath 
Formand  
September 2022 
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