
 

 

 

Høringssvar ifb. med indstilling af strategi-spor. 

 

På vegne af Dansk Curling Forbund (DCuF), fremsendes hermed høringssvar, i relation til den fremsendte 

administrative indstilling. 

 

Generelt: 

Dansk Curling Forbund har med interesse læst den administrative indstilling vedr. den strategiske aftale og 

takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

I den administrative indstilling, indstilles, at Dansk Curling Forbund modtager 609.000 kr. i strategisk støtte. 

Hertil lægges 470.000 kr. i grundstøtte, hvoraf 253.000 er bundne KUF midler.  

Indstillingen udgør således kr. 365.000 mindre i strategisk støtte, end forbundet har planlagte strategiske 

aktiviteter for. 

Dansk Curling Forbund bemærker i øvrigt, at den generelle fordeling synes at tilgodese de større forbund i 

større grad end de mindre – til trods for, at der skal fordeles 5,7% flere penge. Jf. Høringssvar fra Bestyrelsen 

for Kontor for Udvikling og Fællesskab af 17. august 2017, vil 40 forbund ifølge indstillingen opleve en 

nedgang i tilskuddet. De 15 største forbund modtager derimod 8,2% større tilskud gennemsnitligt. 

Dansk Curling Forbund er opmærksom på, at der er mange der gerne vil have støtte, mens er bekymrede 

omkring fordelingen, hvormed de største får mere end de mindre forbund. 

 

Kommentarer til administrativ indstilling: 

• Dansk Curling Forbund har efter DIF’s anbefaling de seneste 2 år arbejdet på at udvikle tiltag for at 

rekruttere nye medlemmer herunder udvikling af træneruddannelse, kompetenceudvikling for 

klubbestyrelse og frivillige og etablering af begyndertræning kaldet Curling Kick-Off. 

 

De nødvendige tiltag er udviklet, pilotprojekter er udført og udrulning i udvalgte klubber med ’sunde 

foreningsmiljøer’ er påbegyndt. Derfor ser forbundet det som en ærgerlig udvikling at vælge ikke at 

bemidle penge til at fortsætte det arbejde, der på sigt vil resultere i at DCuF vil vokse som forbund.  

 

• DCuF stiller sig derfor undrende overfor den manglende vurdering af forbundets Spor 1 angående 

rekruttering og fastholdelse i forhold til sporets strategiske værdi i sig selv og hvorvidt de beskrevne 

mål og indsatser vil føre til den ønskede stigning i antal medlemmer, så DCuF tæller min. 1000 

medlemmer. Den administrative indstilling vidner om at DCuF ikke kan være ambitiøse på både elite 

og udviklingsområdet i den kommende 4 års periode. 

  

Således oplever forbundet at Spor 1 negligeres på baggrund af en evt. aftale med Team Danmark og 

ikke modtager samme vurdering og prioritering fra DIF’s side. 



 

 

 

• Med DCuF’s status som en idræt, der vækker opsigt i den danske befolkning ved internationale 

mesterskaber og OL, men ellers ikke har den store bevågenhed i det danske idrætsliv, ser forbundet 

det som en nødvendighed at prioritere både elite og udviklingsområdet højt i den administrative 

indstilling.  

 

Når eliten skaber resultater, resulterer det i øget opmærksomhed og flere danskere på curling is samt 

flere medlemmer i de danske curling klubber. Omvendt er forbundet afhængigt af konkrete 

rekrutterings-og fastholdelsesindsatser således at forbundet i fremtiden vil have en større 

medlemsskare at udtage talenter ud fra. Disse atleter vil igen være med til at skabe de resultater, der 

er med til at få folk til at opsøge klubberne. 

 

Derfor giver det mening for forbundet at satse ligeligt på begge områder, hvilket forbundet 

fornemmer, at DIF tolker som manglende prioritering og ikke et arbejdsvilkår, som Dansk Curling 

Forbund oplever det som.  

 

 

 

På vegne af Dansk Curling Forbund 
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