
Visionsarbejdet i  
Roskilde Skiklub 



Roskilde Skiklub vil være en af de 
førende skiklubber indenfor bredde 

og talentudvikling, med et stort 
udbud af lokale, regionale og 

internationale tilbud og aktiviteter, 
der engagerer alle medlemmer, og 

efterspørges af alle typer af 
skiløbere, fra alle aldersgrupper. 



Værdier 
 Åbenhed 

 Vi informerer hinanden med rettidigt omhu, så alle medlemmer føler sig 
velorienteret om klubbens og dens virke. 

 Tillid 

 Vi stoler på hinanden i den daglige opgaveløsning og samarbejde, og har tillid til at 
de valgte personer løser deres opgave i forhold til indgåede aftaler. 

 Anerkendelse 

 Vi husker i hverdagen at sætte pris på, og give positivt udtryk for det store frivillige 
arbejde der bliver gjort til gavn og glæde for klubben. 

 Forandringsparathed 

 Vi er fleksible i tankegang og handling i forhold til de muligheder og udfordringer 
der viser sig i omverdenen, og tilpasser os fremtiden med det bedste fra fortiden. 

 At se forskelligheden som en styrke 

 Vi sætter pris på mangfoldighed og forskellighed i klubben, og vil foretrække at se 
på disse som en styrke. 

 Fællesskab 

 Vi arbejder i fællesskab for at nå de mål vi er blevet enige om. 



Kerneopgaver – hvad skal vi lave 

 Tilbyde træning forud for skiture 

 Tilbyde undervisning og udvikling på skiture 

 Arrangere skiture 

 Afholde sociale arrangementer 

 Drive Hedeland Skicenter 

 Støtte udvikling af talent- og eliteløbere 

 Skabe muligheder for øvrige aktiviteter der 
understøtter missionen 



Mål: Medlemsdeltagelse 

 At tydeliggøre for nye medlemmer hvordan man bliver en del af 
klubbens sociale miljøer, både mellem og under ture, og hvordan man 
bliver deltager i det frivillige arbejde. 

 At skiklubben udvikles i takt med ønsker og behov fra klubbens 
medlemmer og trends inden for skisporten. 

 At alle medlemmer deltager i mindst én aktivitet om året i klubregi. 

 Gøre skiklubben relevant for alle medlemmer også uden for sæsonen, 
f.eks. igennem afholdelse af 2-4 årlige klubaftener med foredrag, 
rejseberetninger, forskellige aktiviteter, mv. 

 At minimum 20% af medlemmerne over et år bidrager til klubbens 
virke igennem frivilligt arbejde, f.eks. i forbindelse med tilbud, 
aktiviteter eller organisation. 

 At medlemmerne informeres om og inddrages i skiklubbens virke, 
igennem udsendelse af 5-8 årlige nyhedsbreve. 



Mål: Turudbud 

 At ture til den efterfølgende sæson præsenteres hurtigst muligt 
efter sommerferien, dvs. primo september. 

 At fastholde antallet af udbudte ture ud over en dags varighed, så 
antallet af ture til stadighed udgør minimum 8 forskellige. 

 Forsat at tilbyde endagsture til f.eks. Vallåsen/Isaberg i løbet af 
sæsonen. 

 At øge mangfoldigheden i turudbuddet, så der f.eks. er 
”økonomiture”, ”luksusture”, ”off-pisteture”, ”familieture”, 
”ungdomsture”, ”træningsture”, ”mesterskabsture”, 
”langrendsture”, ”snowboardture”, ”temature”, ”kør selv ture”. 



Mål: Mangfoldighed 

 At støtte en etablering af en ungdomsafdeling med 
”ungdomsvinkel” på aktiviteter og tilbud i klubben. 

 Støtte udviklingen af langrends- og rulleskiafdelingen. 

 At rulleskøjteafdelingen forsat udvikler sig, med blandt 
andet deltagelse på eliteniveau i udendørs nationale 
og internationale stævner, samarbejde med andre 
klubber, motionsgruppe, mv. 



Mål 

 Medlemsantal og -sammensætning 
 At vedligeholde medlemsantallet, samtidig med at der arbejdes mod at 

medlemsprofilen bliver jævn, dvs. f.eks. med væsentligt større andel af 
medlemmer i aldersgruppen 20-50. 

 At skabe et miljø der tiltrækker børn og børnefamilier. 

 Sportslighed 
 At der blandt klubbens medlemmer altid findes tilstrækkeligt uddannede 

instruktører til at dække undervisningsbehovet på alle ture 

 Andet 
 Fastholde og udvikle Hedeland Skianlæg som det førende skianlæg i 

Danmark. 

 At vi deltager i Roskilde Festival og at ”Skiburgerens” unikke position 
fastholdes, gennem udvikling, f.eks. af medarbejdere, produkt og koncept. 



Medlemsfordeling absolut 



Medlemsfordeling relativ 



Strategi – Hvilken vej skal vi gå 

 Fastholdelse af medlemmer 

 Minimum 8 ture årligt, med tilstrækkelig variation 

 Forsat elektronisk tilstedeværelse 

 Børneafdeling 

 Ungdomsafdeling 

 Fastholde og udvikle aktiviteter 

 Hedelands udvikling 



Handlingsplaner/aktiviteter –  
Hvem gør hvad hvornår 
 Udarbejdelse af velkomstpakke til nye medlemmer 

 Årlig spørgen ind til medlemmernes oplevelse af og ønsker til 

klubben 

 Nedsættelse af ungdomsudvalg 

 Nedsættelse af børneudvalg 

 Opdatering af helhedsplan for Hedeland 

 Indsats omkring uddannelse af skiinstruktører 

 Fokus på branding af Roskilde Skiklub 

 Udarbejdelse af ”sådan bliver du frivillig i Roskilde Skiklub” 

 Strategi for økonomiture / omkostningslette ture 



Visionen ... 

 .. er en retning for udvikling af klubben, ikke en 
facitliste 

 .. skal løbende afstemmes med virkeligheden 

 .. nås måske aldrig – men vi kommer tættere på 

 .. bliver bedre af dit input 


