
DSRF ÅRSMØDE
2019

30. MARTS - VORUPØR



INDKALDELSE	TIL	ÅRSMØDE	
	
Indkaldelse	med	dertil	hørende	dagsorden	til	DSRF	årsmøde	2019	blev	offentliggjort	på	DSRFs	
hjemmeside	d.	22.	februar	2019.	
	
Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	årsmøde	afholdes	lørdag	d.	30.	marts	kl.	12.45	-	14.45	på	den	
gamle	skole	i	Vorupør.	Adressen	er:	
	
Vesterhavsgade	13	
7700	Thisted	
Vorupør	
	
Dagen	kombineres	med	en	lang	række	spændende	workshops,	som	er	gratis	at	deltage	i	for	hele	
surf,	SUP	og	white	water	miljøet.	Programmet	for	hele	dagen	kan	downloades	her:	
https://www.dsrf.dk/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAM.DSRFaarsmøde2019.pdf		
	
Vi	starter	med	morgenmad	’drop-in’	kl.	8.00	–	10.00	og	slutter	aftenen	af	med	fælles	middag	kl.	
19.00.	
	
Tilmelding	til	årsmøde	skal	ske	via	den	online	tilmeldingsformular:	
https://form.jotformeu.com/dsrf/dsrf-community-day-2019	
	
	
Retningslinjer	for	stemmepligtige	ved	årsmødet	
For	at	være	stemmepligtige	ved	årsmødet	gælder	følgende:	
	

• Stemmepligtige	foreninger	skal	have	afgivet	deres	medlemstal	til	DSRF.	Såfremt	
medlemstal	ikke	er	afgivet	kan	vi	ikke	tildele	foreningen	det	rette	antal	stemmer.	
Foreningen	udpeger	selv	hvem	der	skal	repræsentere	foreningen	på	årsmødet.	
	

• Skoler/institutioner	kan	stemme	ved	årsmødet.	Skoler/institutioner	kan	selv	udpege	en	
repræsentant.	
	

• Selvorganiserede	udøvere	kan	stemme	ved	årsmødet	og	udpeger	selv	en	repræsentant.	
	
Dagsorden	
Se	venligst	næste	side.	
	
	
	
	
	



DSRF	Årsmøde	2019	
	
	

Lørdag	d.	30.	marts	kl.	12.45	–	14.45	
Vesterhavsgade	13,	7700	Thisted	

	
	

1. Valg	af	dirigent	
	

2. Kontrol	af	stemmeberettigede	(jf.	DSRFs	vedtægter	§7)	
	

3. Valg	af	3	stemmetællere	
	

4. Bestyrelsens	beretning	
	

5. Udvalgenes	beretninger	
	

6. Forelæggelse	af	regnskabet	for	det	forløbne	år	til	godkendelse	(download)	
	

7. Gennemgang	af	hovedlinjer	for	DSRF’s	virke	i	fremtiden	
	

8. Gennemgang	af	budgettet	for	det	kommende	år,	herunder	fastsættelse	af	kontingent	til	
DSRF	
	

9. Behandling	af	indkomne	forslag	(download)	
	

10. Valg	til	bestyrelsen	
	

11. Fastsættelse	af	sted	for	næste	ordinære	repræsentantskabsmøde.	
	

12. Eventuelt.	
	
Materialer	til	årsmødet	
Se	venligst	efterfølgende	dokumenter.	
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Bestyrelsens beretning  
ved Jakob Færch, formand Dansk Surf & Rafting Forbund (jakob@dsrf.dk)  
 
Dansk Surf & Rafting Forbund har haft et meget travlt og begivenhedsrigt 2018. Med optagelsen 
i Danmarks Idrætsforbund (DIF) pr. 01.01.2018 opnåede DSRF en stor milepæl og målsætning i 
arbejdet med anerkendelse af surf, stand up paddle og white water sporten i Danmark.  
 
Forbundet er flyttet i kontor i Idrættens Hus, og har nu en hverdag i tæt kontakt med resten af 
‘idrætsdanmark’ og med rigtig gode muligheder for at sparre og idéudvikle med konsulenter og 
politikere i DIF, samt ansatte og frivillige ledere fra de 61 andre specialforbund i DIF.  
 
Med medlemsoptagelsen har DSRF indgået en 4-årig strategiaftale med DIF for perioden 
2018-2021. Aftalen er med til at sætte retningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overordnede 
områder og med aftalen følger en afstemt økonomi med basis i et grundtilskud (der øges gradvist 
de første 4 år) og et fast tilskud, der er prioriteret til realisering af strategiaftalen. Aftalen 
indeholder tre strategiske spor som går på: 
 
1)    Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer 
2)    Større og stærkere klubber 
3)    Styrke DSRF som organisation 
  
I 2018 har vi gennemført det tredje og sidste år af forbundets meget succesfulde 
udviklingsprojekt ‘STOKED - Aktive unge i det våde element’, som Nordea-fonden støttede os 
med tilbage i efteråret 2015. Den fortsatte vækst i forbundet under STOKED projektet, 
udviklingsaktiviteter under strategi aftalen, og en lang række organisatoriske og strukturelle tiltag 
som er fulgt med optagelsen i DIF, har trukket hårdt på både ansatte, bestyrelse og frivillige. Vi 
oplever at være kommet godt igennem dette første år i ‘nye’ og mere formelle rammer, og folder i 
denne beretning nogle af de vigtigere emner ud.  
 

 

mailto:jakob@dsrf.dk


 

Velkommen til …  
Det har været en stor fornøjelse at byde DSRF nye projektkonsulent Martin Bro velkommen på 
kontoret. Martin har i 2018 været ansvarlig for arbejdet med at igangsætte store dele af 
strategiarbejdet, og med et særligt fokus på opbygning af Elite og Talent strukturen. På kontoret 
har vi i perioder være begunstiget af hjælp fra Morten Hansen og Kasper Dick Henriksen, der 
begge har været tilknyttet i praktikperioder ifm. henholdsvis studieprojekt og i 
virksomhedspraktik. Tak for jeres indsats i de måneder I var ombord. Martin Oskar Broe er tiltrådt 
som uddannelsesleder efter Niclas Breindahl stoppede.  
 
Bestyrelsen fik i 2018 tilgang af Claus Jokumsen, fra HF Cold Hawaii/Surfklubben Nasa, samt 
Nikolaj Vang, som repræsentant for selvorganiserede medlemmer i DSRF. Begge nye 
bestyrelsesmedlemmer har markeret sig som aktive og dedikerede mennesker, der har styrket 
forbundets politiske og frivillige arbejde det sidste års tid.  

Nye tider for eliten  
Vi har i 2018 arbejdet med at få udviklet og implementeret en lang række eliteaktiviteter for 
talenter og landsholdsudøvere tilknyttet forbundet. Det gælder særligt surflandsholdet på 
baggrund af strategiaftalen med DIF.  Igennem talent- og elitestrategien, som vi fik udviklet 
medio 2018, lykkedes det at få afviklet et antal elitesamlinger i både Danmark og udlandet, samt 
at få nedsat et landstrænerteam bestående af Christen Søndergaard og Paulo Rodrigues. 
Desuden har vi haft stort fokus på, at komme nærmere udviklingen af et talent- og elitecenter 
indenfor surfing og det er nu lykkedes med udnævnelsen af Surfklubben NASA i begyndelsen af 
2019. For SUP sporten er der påbegyndt et samarbejde med franskmanden Vincent Guillaume, 
som coacher nogle af verdens bedste SUP udøvere, og der er indgået sponsoraftale med 
Klitmøller Rigwear og Galleri Egelund.  

Flere og stærkere klubber i forbundet  
I strategiaftalen arbejder vi med en række forskellige tiltag som skal være med til at skabe større 
og stærkere klubber i DSRF. Meget af arbejdet ligger i den rådgivning som forbundet giver til 
klubberne, men samtidig er for eksempelvis uddannelser, workshops, events, mulighed for lån af 
udstyr mv. også tiltag som er med til at skabe udvikling i klubberne. I 2018 har forbundet 
uddannet knap 120 nye surf og SUP instruktører og der er blevet afholdt mere end 15 events.  
 
Vi har i 2018 fået 25 nye medlemsforeninger og går ind i 2019, med flere nye foreninger på 
trapperne til at joine forbundet. Det går således overordentlig godt med at få flere danskere på 
vandet gennem surfing, SUP og white water sport. Der er rigtig god respons fra forbundets 
eksisterende og nye medlemmer som oplever forbundets tilbud omkring lån af udstyr, 
uddannelsesmuligheder, events og rådgivning om klubudvikling fundraising mv. som meget 
værdifuld.  
 
Flere af vores klubber valgte at give sig i kast med en ansøgning til Nordea-fondens unikke 
kyst-pulje, og modtog værdifuld sparring og rådgivning fra sekretariatet. Nordeafonden støttede 
total 115 projekter i kampagnen, og ud fra opgørelser kan vi se at hele 18 projekter arbejder med 
surfing og sup som den primære aktivitet. Der er flere spændende projekter imellem, bl.a.: SUP 



 

og surf aktiviteter i Hornbæk, Ålsgårde, Bellevue og Lejre, SUP aktivitet i hele Vallensbæk 
Kommune, Challenge platform iværksat af det danske spejderkorops diverse grejbanker m.v. 
 
Af nye tiltag som der blev arbejdet på at udvikle og introducere i 2018, var workshop i SUP Yoga, 
og SUP Open Water instruktørkurser. Begge aktiviteter er led i forbundets arbejde med at udvikle 
nye produkter der kan udvikle klubber, og det tekniske niveau hos udøverne inden for de 
specielle underdiscipliner.  
 
DSRF er på nuværende tidspunkt repræsenteret i 38 af de danske kommuner, svarende til 39% 
(forbundets målsætning for 2019 var en repræsentation på 25%). I strategien var det en 
målsætning at have minimum 10 klubber med over 100 medlemmer, hvilket vi ramte spot on, og 
yderligere 2 klubber ligger meget tæt på 100 medlemmer.  

Styrke DSRF som organisation 
Vi har i 2018 arbejdet med at få formaliseret og etableret de faste udvalg i DSRF, som skal være 
med til at give DSRF en større berøringsflade i hele landet, og strukturere arbejdet i DSRF 
indenfor flere forskellige områder. Der er blevet rekrutteret frivillige og bestyrelsesansvarlige, og 
de enkelte udvalg arbejder nu ud fra et kommissorium og et konkret arbejdsdokument, som skal 
være med til at løfte udviklingen indenfor det respektive område.  
 
Da der i forbundets strategiaftale er afsat meget få midler til denne indsats, slog vi til da DIF 
annoncerede muligheden for at søge udviklingsmidler fra IOCs Solidarity Funds. Med en god 
ansøgning udarbejdet sammen med DIFs konsulenter, fik vi $ 20.000 i støtte, der bl.a. har givet 
os mulighed for at afvikle et større kick-off arrangement som løb af stablen i januar 2019 i Aarhus 
Internationale Sejlsportscenter. Over to dage deltog mere end 20 ud af foreløbig 25 rekrutterede 
udvalgsmedlemmer, med forskellige eksterne oplæg og indslag og gruppearbejde i de enkelte 
udvalg, der var med til at kvalificere det kommende års indsatser og arbejdsopgaver. De faste 
udvalg vil i 2019 annoncere efter yderligere udvalgsmedlemmer efter behov, således at 
interesserede ude i foreningerne får mulighed for at involvere sig. DSRF vil sammen med DIF 
ansøge om yderligere IOC midler til at støtte organisationsarbejdet i 2019 og 2020.  
 

Idrættens forsikringer 
Med optagelsen i DIF medfølger at DSRFs ansatte, bestyrelsesmedlemmer, foreninger og deres 
medlemmer bliver omfattet af den kollektive forsikring i idrætten. Det er en stor fordel da klubber 
med medlemskab udelukkende i DSRF også nu får adgang til idrættens forsikringer. Vi har 
tidligere haft klubber som enten har valgt DSRF fra eller har måtte melde sig ind i DGI eller andre 
specialforbund fordi vi ikke har kunne tilbyde dem at være en del af idrættens forsikringer. 
Udover fordelene for vores foreninger betyder optagelsen i DIF også at vi undgår at skulle betale 
en årlig arbejdsskadeforsikring for ansatte 
 

Klubber og medlemmer registreret i Centralt Forenings Register 
I løbet af 2018 har sekretariatet med hjælp fra medlemsforeningerne, arbejdet for at få godkendt 
forbundets medlemmer i det Centrale Forenings Register (CFR). DIF godkender foreningerne 
pba. vedtægter og et ansøgningsskema. Hvis foreninger og deres medlemmer skal tælles med i 



 

DSRFs årlige medlemsstatistik og udløse tilskud til forbundet, så skal de være godkendt og 
registreret i CFR. Denne godkendelse giver endvidere foreningerne mulighed for at gennemføre 
den årlige registrering af medlemstal online ved DSRF, der igen sikrer forbundets samlede 
medlemstal. Ved årets udgang havde vi godkendt 55 foreninger, der således indgår i grundlaget 
for DSRFs officielle medlemstal i CFR for 2018. 
 
DSRF foreninger kan registrere aktive medlemmer under kategorierne: Surfing, SUP og White 
Water. Optællingen der er gennemført frem til 1. februar 2019, er fortrolig før end DIF/DGI 
annonceres de samlede medlemstal i april. Der har været et stort arbejde med at få foreningerne 
til at registrere ved DSRF for første gang nogensinde, bl.a. fordi flere klubber har haft praksis at 
registrere alle foreningens medlemmer under DGI eller andre eksisterende specialforbund under 
DIF. Sekretariatet vil have særligt fokus på registreringsarbejdet første halvdel af 2019, således 
at de endnu ikke registrerede foreninger bliver godkendt, og at vi endvidere får registreret alle 
forbundets efterskoler/højskoler, som ikke nåede at komme med i registreringen. 
 

Public Affairs indsats og synlighed på den politiske scene 
DSRF bestyrelse og sekretariat har involveret sig i og deltager på en række vigtige 
idrætspolitiske arenaer i 2018, hvor målsætningen altid er at skaffe input og viden om udviklingen 
af danskernes fritidsliv, skabe kontakter til fonde og interesseorganisationer, og så vidt muligt 
promovere DSRF, surf, sup og white water sporten, og tale forbundets og surf-miljøets sag. 
 
Den 10.-11. april deltog DSRF på Idrættens Analyseinstituts idrætskonference i Vejen, med 
deltagelse af mere end 500 repræsentanter fra kommuner, idrættens organisationer, forskere og 
analytikere inden for idræts- og fritidsområdet.  
 
I juni måned var DSRF tilstede under Folkemødet i Nordea-fondens hus; VILLA GODE LIV, hvor 
vi stod for publikums aktiviteter som street SUP, carver skateboarding, longboarding, virtual 
reality surfing, Danish National Surfing Day samt et stort “surf bill-board” på programmet. 
Deltagelsen var et led i en større markering af flere af Nordea-fondens støttede projekter fra 
Puljen ‘Det Gode Unge Liv’, hvorigennem DSRFs projekt STOKED er støttet. Vi gennemførte 
endvidere en SUP n Talk debatevent fra Kæmpestranden, sammen med Lokale og 
Anlægsfonden, hvor vi var med til at sætte fokus på potentialet og udfordringerne ved at bruge 
de danske kyster til idræts- og friluftsliv. På eventen deltog flere embedsmænd og politikere fra 
bl.a. DGI og Friluftsrådet.  
 
I september gentog vi seancen med et SUP n Talk debatarrangement, og afholdt endvidere et 
prøv SUP arrangement med hjælp fra SUP’R under Videncenter for Folkeoplysnings 
fritidskonference ved Marselisborg i Aarhus. 
 
Sekretariatet har i løbet af året deltaget på møder i natur-miljøforum i DIF. Igennem hele 2018 
har sekretariatet og DSRF formand, i samarbejde med bl.a. Copenhagen Watersports, deltaget 
på møder i regi af By & Havn om en revision af Havnestrategien i Københavns Havn. Vi har 
presset på i flere år for en tilladelse til stand up paddle i Københavns havn, og arbejdet sikrede i 
2018 en lejlighedstilladelse i hele sæsonen til afgrænsede dele af havnen, og henover vinteren 
en udvidet lejlighedstilladelse til næste hele havnen. I foråret 2019 vurderes erfaringerne med 
henblik på fastlæggelse af regler og tilladelse for sæson 2019. 



 

DSRF har fast plads i Cold Hawaii Rådet, der i 2018 har påbegyndt arbejdet med Masterplan 
2.0, der bl.a. arbejder udviklingen af surfsportens muligheder i Thy. 
 
Endelig var DSRF repræsenteret ved Friluftsrådets årsmøde, og med løbende kontakt der 
varetages af forbundets Miljø- og Naturudvalg.  
 
Med optagelsen i DIF følger en række officielle møder for formand, sekretariat og bestyrelse. 
DSRF har været repræsenteret ved Sportshowet (januar), DIF årsmøde (maj), DIF Konference 
(maj), DIF Budgetmøde (oktober) og Formandsnetværk (oktober) foruden en række 
netværksmøder i mindre udvalg i relation til international idrætspolitisk arbejde mv. DSRF 
formand afholdt oplæg om DSRF og processen med at være nyt forbund i DIF, på et Play The 
Game ‘Good Governance-seminar’ der blev afholdt i DBU i oktober. 

Grønt forbund, DNSD og samarbejde med Plastic Change 
DSRF erhvervede i 2018 certifikatet Grønt Forbund i DIF. 15 ud af DIFs 62 forbund er certificeret 
som “grønne” forbund, hvilket signalerer at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, har 
miljørigtige anbefalinger til medlemmer, udvikler særlige tiltag som anskues miljørigtige m.v. 
Ansvaret for at folde aktiviteter og anbefalinger ud ligger i DSRFs Natur- og Miljøudvalg. En af 
indsatserne vil være, at der i forbindelse med alle fremtidige DSRF events gennemføres lokale 
skraldeindsamlinger på stranden og ved eventlocation.  
 
DSRF lancerede i 2018 konceptet Danish National Surfing Day (DNSD). Formålet er at afvikle en 
årlig tilbagevendende begivenhed, hvor surf sporten hyldes og medlemmerne gør et godt stykke 
arbejde for miljøet. Dagen er placeret samme dag som International Surfing Day (3. lørdag i juni 
hvert år). Det er målet at DSRFs klubber eller selvorganiserede grupper vil afvikle surf- og SUP 
aktiviteter samt beach clean-ups i hele landet. I forhold til beach clean-ups har DSRF indgået et 
samarbejde med Plastic Change, som stiller med know-how til den miljømæssige del og 
branding af begivenheden på deres kommunikationsplatforme. 
 

Nyt crew og liv i Danish Surf Tour 
Efter en udfordrende og forvirrende periode grundet Hans Lindborg og Mads Ejstrups brud fra 
DSRF og Danish Surf Tour i starten af 2018, og etablering af ‘Dansk Surf Klub’ som ansvarlig 
organisation for surf-event serien Danish Surf League, har DSRF nu sammensat et nyt dedikeret 
crew til at varetage touren. Teamet består af: Martin Bro, Yvon Ne, Claus Jokumsen, Andreas 
Larsen og Frederik Lindtofte. Dertil er der ved hvert event blevet inddraget en række frivillige fra 
HF Cold Hawaii. Da flere dommere forlod touren til fordel for Danish Surf League, har vi i 2018 
gjort brug af tyske dommere ved de fleste events. Der har pågået et nyt rekrutteringsarbejde og 
uddannelse af nye dommere, således at vi i forbundet kan opbygge et nyt solidt og dedikeret 
dommer crew.  

2018 var første år hvor vi kunne uddele Officielle DIF DM medaljer i surfing til både kvinder og 
mænd, der blev uddelt på årets 4. og sidste stop sidst i oktober måned. 128 deltagere deltog 
under de 4 stops på touren i 2018. 



 

Succesfuldt VM 2017 Legacy med CPH SUP Challenge og DM SUP 
For stand up paddle sporten, har vi i 2018 afviklet Danish SUP Tour og et Danmarksmesterskab i 
SUP og Paddleboarding, som er med til at facilitere og udvikle eliten af dansk surfing og SUP i 
Danmark. DM SUP blev afholdt på Amager Strand, og som led i projektet ‘Et folkeligt VM i SUP’ 
som Nordeafonden støttede under VM SUP 2017, var der åbnet op for legacy-eventen CPH SUP 
Challenge, som en breddeorienteret SUP event, der blev skudt af samtidig med DM distance 
racet. CPH SUP Challenge var en stor succes og fik mere end 100 motionister tilmeldt, ud over 
de ca. 50 DM deltagere. I partnerskab med Copenhagen Watersports, Kajakhotellet, KiteCPH og 
støttet af Københavns Kommune, havde vi en super festlig DM event, for 6. år i træk.  
 

Udvikling af white water sporten 
I 2018 fortsatte arbejdet for udviklingen af white water sporten. Der blev afviklet white water 
camps for bredden i både Evje og Trysil. Landsholdssamlingen blev gennemført på Mörrumsåen 
i Sverige og Lee Valley White Water Centre i London (OL anlægget fra 2012). Forbundet 
fortsatte udviklingsarbejdet for etablering af et nationalt anlæg for white water sporten i 
samarbejde med Copenhagen Watersports. Efter nogle års dialog og forhandlinger med de 
politiske partier i Dragør Kommune, vedtog forligskredsen bag budgetaftalen at indgå formelt 
samarbejde om at undersøge mulighederne for en realisering af projektet i kommunen.  
 

International landsholdsdeltagelse og resultater 
Forbundet har aktive landshold inden for alle forbundets aktiviteter, surfing, stand up paddle og 
rafting. Igen i 2018 har alle landshold være aktive og repræsenteret Danmark ved internationale 
konkurrencer under de internationale forbund European Surfing Federation, International Surfing 
Association og International Rafting Federation.  

ESF EM Surfing Junior 

EuroSurf Junior i Santa Cruz, Portugal, var første mesterskab, hvor Christen Søndergaard og 
Paulo Rodrigues stod i spidsen for det danske landshold. Deltagende atleter:  

● Marius Aagesen 
● Sebastian Olander  

Det blev en kort fornøjelse for begge surfere, men de tog en masse erfaring, motivation og 
oplevelser med hjem fra mesterskabet.  

ESF EM SUP 2018 

Direkte efter DM SUP tog SUP-landsholdet videre til Sardinien, Italien, hvor dette års Euro Sup 
skulle afholdes. Deltagende atleter og medaljer: 

● Casper Steinfath: Sølv i technical race, Sølv i distance race 
● Christian Andersen: Kobber i technical race, 6. plads i distance race 
● Noa Stender: sup surfing blev ikke afholdt opga. manglende bølger  



 

● Caroline Küntzel: sup surfing blev ikke afholdt opga. manglende bølger  
● Nicoline Rasmussen: Kobber i technical race, 6. plads i distance race 
● Samlet placering: Sølv for hold  

ISA VM SUP 2018 

I November deltog det danske SUP-landshold i ISA World SUP and Paddleboard Championship 
2018 i Hainan, Kina. Forud for mesterskabet havde landstræner, Niels Lønborg, udtaget et smalt, 
men stærkt hold, som alle skulle bidrage til holdets målsætning om at skaffe flest mulige individuelle 
medaljer, da holdets medaljechancer i holdkonkurrencen blev vurderet svage. Deltagende atleter, 
placeringer og medaljer:  

● Casper Steinfath: 6. plads technical racing,  
● Christian Andersen: 6. plads Junior technical racing, 12. plads technical racing, 8. plads SUP 

distance racing, 19. plads sup surfing  
● Nikoline Rasmussen: 17. plads SUP distance racing  
● Caroline Küntzel: Bronze Junior technical racing, 13. plads SUP surfing  
● Katrine Zinck: Bronze prone technical, Kobber prone langdistance 
● Anders Elbæk: 9. plads prone tech race, 9. plads prone distance race  
● Relay-konkurrence: Kobber medalje / Nr. 4 
● Samlet placering: Nr. 8 

Det skal nævnes at deltagelsen ved VM SUP 2018 skabte både før, under og efter en del 
misforståelser mellem landsholdsatleterne, landstræneren og DSRF. Misforståelserne var primært af 
økonomisk karakter og har resulteret i at der fremadrettet vil blive arbejdet endnu skarpere med 
kommunikationen blandt udøvere, landstrænere og DSRF, en skærpet udtagelse samt reelle 
kontraktvilkår mellem forbundet og udøverne. 

 

ISA VM Surfing 

Danmark var ikke repræsenteret under dette års World Surfing Games i Japan. En kombination 
af manglende økonomi og prioritering fra surferne gjorde, at der ikke kunne sendes et hold 
afsted. Dette blev efterfølgende drøftet i mellem surfere og landstrænerteamet, således at alle er 
bedre rustet til fremtiden.  
 
ISA VM Adaptive Surfing  
Med støtte fra Parasport Danmark og Cold Hawaii FIlm Festival var Danmark repræsenteret ved 
VM i Californien med Bruno Hansen og for fjerde gang i træk vandt Bruno guld. 
 
World Cup Rafting 
I april måned åbnede kvindelandsholdet raftingsæsonen 2018 særdeles stærk med en flot samlet 
2. plads på floden Salza, Wildalpen i Østrig. Ved World Cup afdelingen i Kina under Ziyuan 
Rafting Festival i juli fik de kvinderne en samlet 7. plads.  
 
EM rafting  
Europamesterskaberne i rafting blev afholdt på den teknisk svære raftingkanal Cunovo 
Watersports Centre i Bratislava, Slovakiet. Det danske kvindelandshold skulle forsvare den flotte 
sølvmedalje fra EM 2016, og stillede til start med et rutineret hold. Det blev ikke til metal igen, 
men holdet opnåede en plads i top 10, med en samlet 8. plads i et stærkt europæisk felt.  
 



 

ISA konflikt med ICF over SUP  
Efter de nationale kano/kajak forbund besluttede at optage SUP som en kano/kajak-disciplin på 
International Canoe Federations (ICF) Congress i 2016 (afstemningsresultat: 74 forbund for, 8 
forbund imod, 3 blanke stemmer), har ICF på internationalt niveau kørt en kampagne imod 
International Surfing Association (ISA), i forsøg på at bremse ISAs udvikling af sporten, og 
fravriste ISA muligheden for at fremme sporten på den internationale scene ved IOC-anerkendte 
multisportsevents. På nationalt plan har de nationale kano/kajak forbund i flere lande fulgt 
samme strategi, efter beslutningen i ICF, og forsøgt at positionere forbundene som 
rettighedshavere til SUP sporten nationalt. ICFs kampagne mod ISA, har bl.a. medført at SUP 
blev fjernet som mulig disciplin fra Ungdoms-OL i Buenos Aires 2018, og blev taget af 
programmet i det kommende ANOC World Beach Games 2019 i San Diego. ISA har lykkedes 
med at fastholde både SUP racing og SUP surfing på programmet for Lima 2019 Pan Am 
Games, hvor SUP sporten således er med i en IOC-anerkendt multisportsevent for første gang 
nogen sinde. 

 
På ICFs 2018 Congress fastholdt forbundet linjen fra 2016 congressen, og har siden hen 
offentlig fremført argumenter om at intet internationalt sportsforbund bør have monopol på en 
sportsgren, og at ICF derfor har ret til at starte med at afvikle SUP events. Samme holdning og 
strategi har ICF for mere end 10 år siden fremført med dragebådsporten, hvor ICF på trods af 
eksistensen af International Dragon Board Federation (IDBF) som anerkendt forbund for sporten, 
begyndte at udvikle og afvikle egne ICF VM i dragebåd. I forhold til SUP, så annoncerede ICF 
sidste år et ICF VM SUP i Portugal 2018, en event hvor alle kunne tilmelde sig og stille op, uden 
krav om forudgående nationale kvalifikations mesterskaber. Eventen blev blokeret og aflyst af 
den Portugisiske Sportsdomstol, da ICF og det Portugisiske Kano/kajak Forbund ikke har 
rettigheder til at afholde nationale eller internationale SUP events i Portugal, hvor det 
Portugisiske Surf Forbund er anerkendt at regeringen og NOC som rettighedshaver til at 
arrangere SUP og surf events i Portugal. ICF har for nylig annonceret intention om at afvikle et 
ICF VM SUP 2019 i Kina.  

IRF konflikt med WRF og ICF over rafting  
For vores moderorganisation for raftingsporten, International Rafting Federation (IRF) har 2018 
budt på international modstand fra en udbrydergruppe af idrætspolitikere fra de nationale 
raftingforbund i bl.a. Italien, Tyrkiet, Serbien og Rusland. Gruppen var de primære kræfter bag 
oprettelsen af World Rafting Federation (WRF) der officielt blev stiftet i februar 2018 på en 
congres i Beograd. WRF har siden stiftelsen forsøgt at hverve yderligere medlemsnationer og at 
positionere sig selv som ‘verdensforbundet’ for rafting-sporten. Dette på trods af at IRF har 
samlet raftingsporten over hele verden siden 1997, med årlige VM mesterskaber lige siden. 
WRFs kampagne for etablering og udbredelse er dokumenteret at være udviklet i tæt kontakt 
med International Canoe Federations (ICF) og ICFs ledelse igennem 2017, og allerede i april 
2018 (to måneder efter WRF blev stiftet) annoncerede WRF et tæt partnerskab med ICF, med 
WRF som optaget som Associeret padlesportsforbund under ICF. 
 
Efter aftalen har ICF opfordret alle sine nationale kano/kajak forbund til at supportere WRF ved 
at melde sig ind som medlemmer. Kampagnen fra WRF/ICF kom samtidig med at IRF netop 



 

havde opfyldt alle krav til optagelsen i den internationale sports sammenslutning GAISF, og 
havde en aktiv medlemsansøgning i proces hos GAISF, der vil sikre IRF anerkendelse 
internationalt, og med stor betydning for raftingsportens nationale status og støttemuligheder i 
flere nationer verden rundt. Status for IRFs ansøgning til GAISF er pt., er at den fortsat er i 
proces, men er blevet opponeret af ICF, der som eksisterende GAISF forbund, har annonceret 
over for GAISF administration, at ICF allerede har et eksisterende partnerskab med et andet 
verdensforbund for raftingsporten (WRF). ICFs president José Perurena er bestyrelsesmedlem i 
GAISF. Den seneste udvikling i sagen omkring rafting-sporten er at rafting for nylig, er sat på 
eventprogrammet som disciplin ved næste års Pan Am Masters Games 2020. Pan Am Masters 
Games er en multisportsevent arrangeret af International Master Games Association (IMGA), 
hvor ICFs president José Perurena sidder i IMGAs bestyrelse. 
  

Møder med DIF, DKF og DS om SUP i Danmark  
DSRFs formand har i 2018 afholdt en lang række møder med DIF, samt formændene for Dansk 
Kano & Kajak Forbund (DKF) og Dansk Sejlunion (DS) vedr. organiseringen af SUP i Danmark. 
Da DKF og til dels også DS opponerer imod DSRFs position, som nationalt forbund for SUP 
sporten i Danmark, forsøger DSRFs bestyrelse af varetage udviklingen af sporten, på trods af de 
mistede muligheder for udvikling, økonomiske støtte og stærkere forankring af sporten i regi af 
DIF. 
 
Møderne er blevet afholdt med henblik på at afsøge snitflader og eventuelle 
samarbejdsmuligheder omkring sporten, alt imens den internationale konflikt mellem ISA og ICF 
pågår. DIFs bestyrelse har ikke ønsket at indtage en holdning ift. den internationale konflikt der 
opstod i 2017, med ICFs beslutning om at udnævne SUP sporten til en kano/kajak disciplin. DIF 
følger således også IOCs holdning, der har været den samme siden 2017; at man selv vil lade 
de internationale parter komme til enighed, og ellers afvente den internationale 
afgørelse/udvikling ved sportsdomstolen.  
  
DSRF bestyrelsens indgangsvinkel til dialogen og møderne har været med en holdning om, at 
arbejde for at SUP sporten og DSRF, skal have samme udviklingsmuligheder og anerkendelse 
som andre sportsgrene i regi af DIF, og som bestyrelsen mener er berettiget med sportens 
udvikling og forankring, samt ISAs anerkendelse af DSRF som nationalt forbund for al surfing, 
herunder SUP i Danmark. 
 
For SUP sportens vedkommende har vi fokuseret på at sikre udøverne, sporten og DSRF 
muligheden for at: 
 

● repræsentere sporten og miljøet overfor offentlige myndigheder,  
● sikre muligheden for at de dygtigste atleter kan undergå disciplinanalyse ved Team 

Danmark med henblik på en vurdering om elitestøtte,  
● få anerkendt DSRFs Danmarksmesterskabet i SUP som Officielt DIF 

Danmarksmesterskab,  
● at Bevæg Dig for Livet projekter med SUP, skal gennemføres med involvering af DSRF,  
● at der mellem forbundene samarbejdes om uddannelser for SUP instruktører i Danmark 

og tages udgangspunkt i normer og programmet udviklet af DSRF/ISA, med muligheden 
for at alle interessenter i Danmark kan udbyde disse kurser som norm.  

  



 

Ud over ovenstående punkter er der en række andre områder, som også blokerer for yderligere 
udvikling af sporten og DSRF, der ellers kunne glæde klubber og miljøet generelt. Disse hidrører 
bl.a. 
 

● aktivitetsgodkendelse af disciplinen der kan udløse ekstra årligt økonomisk tilskud, 
● udvikling og drift af udviklingsprojekter med støtte fra DIFs initiativpulje,  
● indarbejde sporten i DSRFs strategiaftale med DIF.  

 
Status er pt. at der ikke har kunnet opnås enighed om samarbejdspunkter med basis i førnævnte 
fem områder.  

Surfing til OL Paris 2024 
International Surfing Association har samarbejdet med organisations komitteen for OL Paris 
2024 og sammen sikret at surfing er på listen over nye sportsgrene som man ønsker på 
programmet i 2024. Godkendelsesprocessen for valg af nye sportsgrene i Paris 2024, er herefter 
en intern review proces i IOC. Hvis reviewet falder positivt ud, vil en foreløbig godkendelse finde 
sted på 134th IOC Session i Lausanne den 24. juni 2019. Endelig afklaring og godkendelse 
foretages først af IOC Executive Board i December 2020, efter afholdelsen af OL Tokyo 2020, 
hvor surfing får sin officielle debut som OL-sport.  
 

Tak til frivillige og sekretariatet 
En rigtig stort tak skal lyde til Alicja Cupial og Bjarke Voetmann der begge to forlader bestyrelsen 
efter to års engagement.  
 
Endvidere tak til Michael og Martin for jeres store indsats på kontoret, landevejene, havnene og 
på strandene, og alle frivillige i DSRFs udvalg, event arbejdsgrupper og rundt om i landet.  
 

Aloha fra bestyrelsen i Dansk Surf & Rafting Forbund  
Claus Jokumsen 
Nikolaj Vang 
Alicja Cupial 
Kasper Brix 
Bjarke Voetmann  
Casper Steinfath (næstformand)  
Jakob Færch (formand) 
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18. marts 2019 

Udvalgsberetning – Breddeidrætsudvalget  
 
Beretning for 2019: 
Breddeidrætsudvalgets formål er at medvirke til en udvikling af forbundets breddeidrætstiltag og 
herunder etablere og eksekvere særlige breddeidræts initiativer, som kan medvirke til en øget 
aktivitetsdeltagelse og medlemsrekruttering både blandt DSRFs foreninger og det 
selvorganiserede miljø. 
 
I første halvdel af 2019 arbejder udvalget på 2 initiativer: 
  

- Skabe et højt antal deltagende foreninger i forbindelse med Danish National Surfing Day 
den 22. juni 2019. Dette gøres ved at orientere og samarbejde med foreninger rundt om i 
landet og faciliterer at disse får etableret konkrete aktiviteter på dagen.  

 
- Planlægning og afvikling af udviklingsdag for foreninger og organisationer under DSRF i 

efteråret 2019. Udviklingsdagen har til formål at samle miljøet og videndele, således at 
foreningerne er klædt på den nye sæson med nye inputs og motivation på baggrund af 
dialog og sparring med andre foreninger.  

 
 
Dertil skal udvalget arbejde med at identificere nødvendige behov hos DSRFs medlemmer med 
henblik på løbende at kunne udvikle og faciliterer nye breddeidrætstiltag ude i foreningerne. 
Udvalget arbejder tæt sammen med natur- og miljøudvalget samt kommunikation- og 
medieudvalget i håndtering af de enkelte arbejdsopgaver.  
 
Aktiviteter inden for breddeidrætsarbejdet i 2018: 
Som i de foregående år har STOKED-projektet være katalysator for arbejdet med bredden. Der er 
således blevet arbejdet med etablering og udvikling af nye og eksisterende foreninger, som kræver 
mange ressourcer. Herunder har der været fokus på udlån af diverse udstyr og uddannelse af 
instruktører inden for SUP og surf, således at disse kunne bidrage til rekruttering og udvikling i de 
lokale foreninger. Ydermere er der igangsat proces for udvikling af en frivillighedsstrategi samt 
koncepter og guidelines for opstart og drift af foreninger.  
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Udvalgsberetning – Eliteudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Eliteudvalgets formål er at medvirke til udviklingen af et positivt talent- og elitemiljø for danske 
stand up paddle, surfing og rafting udøvere på nationalt og internationalt niveau. Herunder at 
analyse og fremhæve udviklingsfokusområder samt etablere og eventuelt eksekvere indsatser som 
aktuelt eller i fremtiden kan skabe værdi for talenter og eliten.  
 
I første halvdel af 2019 arbejder udvalget på 2 initiativer: 
 

- Udviklingen af en specifik surf og SUP-træneruddannelse, som skal sikre at yngre atleter får 
motiverende, progressiv og aldersrelateret træning, og eliten i fremtiden har kompetente 
trænere i Danmark, således at deres fortsatte udvikling ikke nødvendigvis skal ske gennem 
tilknytningen af en udenlandsk coach.  

- Udarbejde udkast til vigtige elementer som skal implementeres i forbunds- og klubregi for 
at skabe en forståelig og motiverende rød tråd i udviklingen fra junior til elite. Grundet 
surf- og SUP-sportens begrænsede historik inden for struktureret talent- og eliteudvikling, 
arbejder udvalget på at skabe meningsfulde initiativer som sikre at juniorerne opretholder 
deres motivation og kan visualisere sportsgrenene som potentielle karriereveje.  

 
Senere på året skal udvalget arbejde med at sikre aktiviteter på klubregi, således at 
klubber/foreninger kan implementere initiativer, som kan øge udøvernes niveau og motivation, og 
generelt bedre den danske talent- og eliteudvikling.  
 
Aktiviteter inden for talent- og elitearbejdet i 2018: 
Forud for etableringen af udvalget er der i 2018 blevet arbejdet med implementeringen af en 
række elite aktiviteter for landsholdene – i særdeleshed surflandsholdet på baggrund af 
DIF-aftalen. Medio 2018 blev der udarbejdet en talent- og elitestrategi for surf og SUP. Specifikt på 
surf-siden er der etableret elite-samlinger i DK og udlandet samt nedsat et landstrænerteam, mens 
der på SUP-siden er opstartet et samarbejde med coach Vincent Guillaume og indgået en 
sponsoraftale med Klitmøller Rigwear og Galleri Egelund. Dertil er der blevet arbejdet på at gøre 
Surfklubben NASA til forbundets første talent- og elitecenter - dette offentliggjort primo 2019. 
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Udvalgsberetning – Idrætspolitisk udvalg  
 
Beretning for 2019: 
Det idrætspolitiske udvalgs formål er at varetage DSRFs interesser og repræsentere forbundet i 
idrætspolitiske sager og forum på national og internationalt plan. Udvalget skal styrke forbundets 
public affairs indsats, og holde sig orienteret i politiske sager af enhver karakter, som vil kunne få 
betydning for medlemmerne og forbundets position og muligheder i Danmark og internationalt.  
 
I 2019 skal der arbejdes med følgende opgaver: 

● Etablere kontakt til alle landets borgmestre og sikre kendskab til DSRF, STOKED og forbundets 
arbejde med udvikling af aktiviteter og rammer for danskernes aktive fritidsliv, kystbeskyttelse mv..  

● Deltage i toplederseminar, DIF-årsmøde, budgetmøde samt DIF’s Internationale idrætspolitiske 
netværk. Dertil være repræsenteret under ISA, ESF, IRF og Friluftsrådets årsmøder 

● Understøtte OS projektet og udviklingen af forbundets interne politiske arbejde  
● Planlægning af proces for DSRF strategiarbejde  

 
Aktiviteter inden for idrætspolitik i 2018: 

● I 2018 har fokus i udvalget ligget i en længere møderække med formændene for Dansk 
Sejlunion og Dansk Kano og Kajak Forbund og DIF om organiseringen af stand up paddle i 
Danmarks Idrætsforbund. Der har fra DSRF side af været arbejdet for at sikre sporten, 
udøverne og DSRFs medlemmer de samme muligheder og rettigheder der knytter sig til 
alle andre idrætsdiscipliner under DIF. 

● Forbundets deltagelse på Folkemødet, der skabte stor synlighed og knyttede tætte 
relationer til forbundets store samarbejdspartner Nordeafonden. På Folkemødet 
samarbejdede DSRF endvidere med Lokale og Anlægsfonden om debatarrangementet SUP 
n Talk, hvor der blev sat fokus på danskernes friluftsliv, og brug af kysterne til aktivt 
fritidsliv. Deltagelse var med vigtige interessenter og samarbejdspartnere som DGI, 
Friluftsrådet m.fl. 

● Udvalget har repræsenteret forbundet ved Friluftsrådets årsmøde, DIF årsmøde, DIF 
budgetmøde, formandsmøde i DIF.  

● Endelig var udvalget ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af Olympic Solidarity 
projektet med opbygningen af DSRF udvalgsstruktur og kick off arrangement i januar 2019. 
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Udvalgsberetning – Innovation- og udviklingsudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Innovations- og udviklingsudvalget er et netværk for projekter og ildsjæle i DSRF’s community. 
Udvalget skal have strategisk fokus på at kvalificere idéer og projekter, der udvikles og forankres i 
forbundet.  
 
Udvalget skal i 2019 arbejde med følgende opgaver:  

- Samle informationer om projektidéer og forretningskoncepter i DSRF med henblik på at 
kunne vurdere og prioritere kommende projekter og koncepter i forhold til DSRF 
overordnede strategi.  

- Drive på videreudvikling af Platform Denmark projektet, som blev igangsat i 2018.  

- Sparre på udviklingen af Beach Games Danmark. 

- Se på mulighederne for at udvide samarbejdet med WATERZ, således at der kan skabes 
større aktivering i området og tilmed kan etableres bedre og bredere samarbejder omkring 
events. 

Aktiviteter inden for innovation og udvikling i 2018: 
I forbindelse med Morten Hansens praktikforløb i forbundet blev der igangsat et projekt omkring 
tilblivelsen af en fremtidig platform, som skulle lette administrative byrder og samtidig skitsere en 
mulig forretningsmodel, som har til formål at sikre forbundet økonomisk uafhængigt af 
projekt/fondsmidler. Dette projekt er fortsat under udarbejdelse. Dertil er der blevet søgt støtte 
via DIF’s Initiativpulje til et app-projekt, som skulle favne miljøet digitalt ved at tilbyde forskellige 
services, som ville være relevante for de enkelte sportsgrene samt simplificere/strømline 
forskellige processer inden for datahåndtering. Projektet er på nuværende tidspunkt nedlagt, da 
der ikke kunne findes en fælles løsning i samarbejde med DIF.  
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Udvalgsberetning – Kommunikations- og medieudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Kommunikation- og medieudvalgets formål er at sikre en god og solid kommunikation og branding 
af forbundets aktiviteter. Kommunikations- og medieudvalget kommer i 2019 til at arbejde med 
følgende opgaver:  
 

- Nedsætte et team af DSRF presse- og medie ambassadører, som skal bruges til at sikre 
DSRF’s synlighed nationalt og internationalt. Dette gøres ved at involverer atleter, 
udvalgsfolk og eventafviklere, som alle skal bidrage til at fortælle den gode historie om 
DSRF’s aktiviteter. Dertil skal der arbejdes på at skabe mulighed for en lønnet ressource 
(presse-/kommunikationskonsulent) på sigt.  

 
- Sikre presseomtale og livedækning af udvalgte DSRF-events. Her arbejdes på at understøtte 

og opbygge et brand omkring DSRF’s events, som har fokus på historiefortælling. Dette 
gøres ved at udarbejde en skabelon for indhold og fokus i eventkommunikationen, som 
skal bruges i forbindelse med promoveringen af events.  

 
- Øget fokus på at bedre kommunikationen af breddeidrætsaktiviteter samt klæde 

forbundets enheder (sekretariat, udvalg, bestyrelse) på til at agere i kommunikationsrollen, 
og herigennem levere bedre og skarpere kommunikation internt og eksternt. 

 
I slutningen af 2019 forventes der, at være udarbejdet en kommunikation- og mediestrategi, som 
har til formål at øge kendskabet til DSRF samt forbundets aktiviteter. Herunder skal den indramme 
den retning og det indhold, som DSRF fremadrettet skal fokusere på for at ramme dens 
nuværende medlemmer samt øge den eksterne rekruttering.  
 
Aktiviteter inden for kommunikation og medier i 2018: 
I 2018 har der været et øget fokus på kommunikationen omkring og mediedækningen af specifikke 
DSRF events. Der er blevet produceret event-videoer til Danish Surf Tour og DM SUP & 
Paddleboarding med henblik på at skabe bedre synlighed og rekruttering til disse event. Dertil 
lavet livedækning fra VM i SUP i Kina. Fra sekretariatets side er der løbende blevet udarbejdet 
artikler, opslag m.m. på hjemmeside, Facebook og Instagram omkring relevante nyheder, events 
eller lignende.  
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Udvalgsberetning – Natur- og miljøudvalg 
 
Beretning for 2019: 
Miljø- og naturudvalgets formål er at sætte fokus på miljø-, natur- og planpolitiske forhold som 
spiller en afgørende rolle ift. udøvernes muligheder for at dyrke DSRFs aktiviteter. Udvalget skal 
være en aktiv spiller i de idrætspolitiske diskussioner som vedrører særlige miljø- og naturforhold. 
Samtidig skal udvalget arbejde med konkrete tiltag, som styrker forbundets grønne profil og 
medansvar i at skabe et bæredygtigt idrætsmiljø indenfor stand up paddle, surf og white water 
sporten. 
 
I 2019 arbejdes der med følgende opgaver:  
 

- Sikre høj deltagelse ved Danish National Surfing Day med fokus på strand/beach clean ups 
herunder komme med forslag til initiativer/aktiviteter, som sikrer dette. Dette i samarbejde 
med breddeidrætsudvalget og kommunikations- og medieudvalget.  

 
- Udarbejde manual til foreninger omkring gode miljøtiltag. Dette er iværksat og skal snarest 

kommunikeres ud til foreningerne gennem DSRF’s hjemmeside samt via tilsendt materiale.  
 

- Sikre miljørigtige tiltag i forbindelse med DSRF’s events. Herunder komme med specifikke 
forslag til tiltag, som kan forankres under forskellige events samt hvordan de kan 
integreres.  

 
Aktiviteter inden for miljø og natur i 2018: 
I 2018 blev DSRF officielt godkendt som Grønt Forbund i DIF, hvilket forpligter forbundet til at øge 
vores engagement inden for natur- og miljørigtige tiltag. I den forbindelse er der indgået et 
samarbejde med miljøorganisationen Plastic Change om at samarbejde under DSRF’s events i 
2019. Samarbejdet bygger på at informere omkring aktuelle miljøproblematikker samt lave 
specifikke beach clean up under hvert event.  
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Udvalgsberetning – Uddannelse og sikkerhed  
 
Beretning for 2019: 
Uddannelse- og sikkerhedsudvalgets formål er løbende at styrke og udvikle forbundets indsatser 
på uddannelse- og sikkerhedsområdet, således at DSRF altid vil være den foretrukne 
uddannelsesudbyder indenfor sporten og således at DSRFs medlemmer kan udøver sporten under 
sikre forhold.  
 
Udvalget skal i første halvdel af 2019 arbejde med følgende opgaver:  

- Udarbejde en fælles indsats og kommunikation af “surfers code” på de danske kyster. DSRF 
er i den forbindelse med i en projektgruppe omkring Cold Hawaii Masterplan 2.0, som har 
til hensigt at sikre skiltning og kommunikation af surfers code langs Vestkysten.  

- Udarbejde udkast til en ny struktur for presenters, således at man kan uddanne sig til Full 
Presenter, hvilket giver mulighed for at afholde egne DSRF-instruktørkurser. Dette skal 
gerne medvirke til færre administrative byrder internt i DSRF, herunder mindske 
flaskehalse, samt sikre flere deltagere på kurserne.  

Dertil skal der udarbejdes et sikkerhedsdokument til online publikation, som kan hentes ned af 
foreninger og andre interessenter med henblik på at kunne overholde og optimere relevante 
sikkerhedsforanstaltninger.  
 
Aktiviteter inden for uddannelse og sikkerhed i 2018: 
I 2018 overtog Martin Oskar Bro uddannelsesleder rollen fra Nicklas Breindahl, som skal have en 
stor tak for sin ihærdige indsats. På uddannelsesområdet i 2018 blev porteføljen af DSRFs 
uddannelser i 2018 udvidet med ISA Open Water og ISA SUP Surf kurser. Ligeledes blev det første 
skridt taget mod en SUP Yoga uddannelse, som vil blive udbudt i 2019. Forbundet fik desuden 
uddannet 7 presenters mere og påbegyndte et samarbejder med Poul Petersens Idrætsinstitut om 
certificering af elever på skolens outdoor uddannelse. I 2019 følger yderligere et samarbejde med 
Aalborg Sportshøjskole. 
I foråret 2018 blev der i samarbejde med folk fra NASA udviklet det første skridt mod at 
kommunikere “surfers code” via DSRFs hjemmeside. 
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Dansk Surf &
Rafting Forbund.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af unionen, der er omfattet af
regnskabet.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler

Årsrapporten for 2018 for Dansk Surf & Rafting Forbund indstilles til generalforsamlingens godken-
delse.

Brøndby, den 30. marts 2019
Direktion:

Michael Lindberg

Bestyrelse:

Jakob Færch Casper Steinfath Alicja Cupial-Nurnberg
formand næstformand

Claus Jokumsen Bjarke Voetmann Kasper Brix

Nikolaj Vang
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet i Dansk Surf & Rafting Forbund

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Surf & Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen - budgettal

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbud-
get. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen - sammenligningstal

Forbundet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Sammenlig-
ningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
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formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► ·Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.

► ·Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► ·Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

► ·Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
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de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 30. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
mne28677



Dansk Surf & Rafting Forbund
Årsrapport 2018

6

Ledelsesberetning

Oplysninger om unionen

Dansk Surf & Rafting Forbund
c/o Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bestyrelse
Jakob Færch, formand
Casper Steinfath, næstformand
Alicja Cupial-Nurnberg
Claus Jokumsen
Bjarke Voetmann
Kasper Brix
Nikolaj Vang

Direktion
Michael Lindberg

Revisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Hovedbankforbindelse

Danske Bank
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, rafting, river-
boarding, samt sikkerhed og redning i strømmende vand.

DSRF blev pr. 01.01.2018 optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) som det 62. forbund i DIF og har på
linje med de resterende 61 forbund indgået en 4-årig strategiaftale med DIF (2018-2021). Strategiafta-
len skal være med til at sætte retningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overordnet områder og med
aftalen følger en afstemt økonomi (læs mere under indtægter) samt en række målsætninger, som DSRF
har forpligtet sig til at opfylde. Aftalen indeholder tre strategiske spor:

1. Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer

2. Større og stærkere klubber

3. Styrke DSRF som organisation

Strategiaftalen kan downloades på DSRFs hjemmeside: https://www.dsrf.dk/dokumenter/

Foruden de aktiviteter og målsætninger der foreligger i strategiaftalen med DIF, har DSRF i 2018 fortsat
kørt aktiviteter knyttet til projektet STOKED, hvorfor en stor andel af DSRFs økonomi i 2018 fortsat har
været relateret til netop dette projekt.

Den tilførte økonomi fra DIF gjorde det bl.a. muligt at ansætte Martin Bro i DSRF pr. 1. marts 2018, såle-
des at DSRF nu har to fuldtidsmedarbejdere ansat. Martin blev dog ansat på en 1-årig kontrakt med mu-
lighed for forlængelse, da forbundet kun har økonomisk råderum til, at have én fuldtidsansat medarbej-
der for de midler som forbundet får tildelt af DIF. STOKED projektet afsluttes i starten af 2019 og så-
fremt forbundet ikke finder nye midler i 2019, vil forbundet være nødsaget til at afskedige Martin Bro.
For STOKED projektet gælder det dog, at DSRF, på baggrund af et mindre restbeløb i projektets øko-
nomi, har anmodet Nordea-fonden om at forlænge projektet indtil d. 1. juni. På den baggrund har DSRF
valgt at forlænge Martin Bros kontrakt indtil d. 1. juni 2019.

Elite og talentstruktur

Vi har i 2018 arbejdet med at få udviklet og implementeret en lang række eliteaktiviteter for talenter og
landsholdsudøvere tilknyttet forbundet. Det gælder særligt surflandsholdet på baggrund af den strategi-
aftale der er indgået med DIF. Det bør hertil nævnes at DSRF af DIF, er blevet pålagt kun at arbejde med
surfing i strategiaftalens spor 1. Det skyldes den vedvarende diskussion og uenighed om, hvor stand up
paddle sporten skal forankres og DIF ønkser ikke at tage en beslutning herom, før der er truffet en afgø-
relse af CAS (Court of Arbitration for Sport) ift. uenigheden mellem International Surfing Association
(ISA) og International Canoe Federation (ICF).

Igennem talent- og elitestrategien, som vi fik udviklet medio 2018, lykkedes det at få afviklet et antal
elitesamlinger i både Danmark og udlandet, samt at få nedsat et landstrænerteam. Desuden har vi haft
stort fokus på, at komme nærmere udviklingen af et talent- og elitecenter og det er nu lykkedes med ud-
nævnelsen af klubben NASA i begyndelsen af 2019.

For SUP sporten er der påbegyndt et samarbejde med franskmanden Vincent Guillaume, som coacher
nogle af verdens bedste SUP udøvere, og der er indgået sponsoraftale med Klitmøller Rigwear og Galleri
Egelund.

Foruden de meget konkrete landsholdsaktiviteter har forbundet afviklet fire stop på Danish Surf Tour, fire stop på
Danish SUP Tour og et Danmarksmesterskab i SUP og Paddleboarding, som er med til at facilitere og udvikle eliten
af dansk surfing og SUP i Danmark.

Større og stærkere klubber

I strategiaftalen arbejder vi med en række forskellige tiltag som skal være med til at skabe større og
stærkere klubber i DSRF. Meget af arbejdet ligger i den rådgivning som forbundet giver til klubberne,
men samtidig er for eksempelvis uddannelser, workshops, events, mulighed for lån af udstyr mv. også
tiltag, som er med til at konsolidere udviklingen i klubberne. Derfor er størstedelen af økonomien for
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dette spor også tillagt konsulenttimer, som bruges på at udvikle, planlægge og afvikle de mange aktivite-
ter. I 2018 har forbundet uddannet knap 120 nye surf og SUP instruktører og der er blevet afholdt mere
end 15 events. Her bør fremhæves Copenhagen SUP Crossing under DM SUP & Paddleboarding i sep-
tember 2018, hvor over 150 personer stillede til start. Ligeledes lancerede vi konceptet Danish National
Surfing Day (den 3. lørdag i juni), som skal være en tilbagevendende årlig begivenhed, der fejre det dan-
ske surf og SUP miljø.

Det er første gang at DSRF får optalt klubbernes medlemmer i CFR (Centralt Forenings Register) og der-
for er der ikke et reelt sammenligningsgrundlag fra tidligere. Vi har dog i strategien arbejdet med en
målsætning om, at have 10 klubber med mere end 100 medlemmer og den nuværende registrering af
medlemmer peger på, at vi netop har 10 klubber med mere end 100 medlemmer og yderligere 2 klubber
ligger meget tæt på 100 medlemmer.

Styrke DSRF som organisation

Vi har i 2018 arbejdet med at få formaliseret og etableret en række udvalg i DSRF, som skal være med
til at give DSRF en større berøringsflade i hele landet, men samtidig også strukturere arbejdet i DSRF
indenfor flere forskellige områder. Der er blevet rekrutteret frivillige og bestyrelsesansvarlige og de en-
kelte udvalg arbejder nu ud fra et kommissorium og et konkret arbejdsdokument, som skal være med til
at løfte udviklingen indenfor det respektive område. Udvalgene kan findes i strategiaftalen.

Der er afsat meget få midler i dette strategispor, da det forventes, at både bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, som arbejder frivilligt, skal være med til at skabe udviklingen. I 2018 søgte og fik vi dog
$20.000 fra IOC Solidarity Fund igennem DIF, hvilket gjorde det muligt at planlægge et større kick-off
arrangement, som løb af stablen i januar 2019.

STOKED – Aktive unge i det våde element

Som nævnt indledningsvis har DSRF i 2018 fortsat være begunstiget af midlerne fra STOKED projektet,
som er støttet af Nordea-fonden. Projektet arbejder med mange forskellige aktiviteter, men er som ud-
gangspunkt centreret omkring, at få flere danskere på vandet gennem surfing, SUP og white water
sport. Fokus er derfor målrettet etablering af surf, SUP og white water sport i nye eller eksisterende for-
eninger, uddannelse af instruktører, afvikling af events og workshops samt udvikling af diverse materia-
ler. I 2018 blev hele 25 nye foreninger meldt ind i DSRF og mange af foreningerne har gjort brug af, at
kunne låne udstyr af forbundet, få uddannet gratis instruktører, modtage rådgivning mv. Der bruges
derfor meget tid på at koordinere denne indsats.

Projektperioden for STOKED er 2016 – 2018, men som nævnt tidligere har vi ansøgt Nordea-fonden om
at forlænge projektet til d. 1. juni 2019 med et særligt budget for anvendelse af rest midler (154.000
kr.). Samtidig arbejder bestyrelsen og sekretariatet på at sikre økonomi til forbundet igennem nye pro-
jekter i forlængelse af STOKED projektets udløb.

Et folkeligt Verdensmesterskab i Stand Up Paddle

I forbindelse med VM SUP 2017 afviklede DSRF et større ’VM legacy’ projekt, som blev støttet af Nor-
dea-fonden. Projektet genererede aktiviteter før, under og efter VM med henblik på, at få flere danskere
aktiveret i SUP sporten. Derudover havde projektet også til hensigt at undersøge hvordan større sports-
event kan bruges i aktiverings- og rekrutterings sammenhæng. Sidstnævnte blev undersøgt af Idrættens
Analyseinstitut igennem en række undersøgelser som blev publiceret i 2018. Da vi ikke nåede at få af-
sluttet økonomien for projektet i 2018 har vi ansøgt Nordea-fonden om, at få mulighed for at anvende
rest midler i projektet i 2019. Der er tale om 177.000 kr.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet for kalenderåret 2018 udviser et overskud på 148.878 kr. mod et budgetteret overskud på
85.850 t.kr. Overskuddet på 121.205 kr. er overført til egenkapitalen. Resultat for 2018 vurderes til-
fredsstillende og ligger sig meget tæt op af budgettet.

Årsrapporten for Dansk Surf & Rafting Forbund for 2018 er den første aflagte årsrapport for forbundet.

DSRFs økonomi har i 2018 været ført todelt. Det skal forstås således at DSRFs økonomi i dagligdagen
bogføres i to særskilte regnskaber, hvor økonomien i DSRF hovedsagligt anvendes til de aktiviteter der
ligger indenfor strategiaftalen, og økonomien i STOKED projektet benyttes til aktiviteter som vedrører
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projektet. Ved udarbejdelsen af regnskabet for 2018 er begge økonomier dog blevet lagt sammen, da
DSRFs regnskab for 2018 aflægges jf. kulturministeriets bekendtgørelse grundet forbundets indtræden i
DIF. Det betyder bl.a. at både indtægter og udgifter i regnskabet overgår budgettet i 2018 betydeligt.

DSRF har i 2018 haft indtægter på 2.311.031 kr. Såfremt indtægterne i STOKED projektet trækkes fra
vil indtægten i DSRF være 1.178.582 kr. hvilket er på niveau med det budgetterede.

Øvrige indtægter i regnskabet er 479.452 kr. som bl.a. kan tillægges støtte fra fonde og kommuner,
kursusgebyr ved uddannelser, konkurrencegebyr for deltagelse i events, undervisning og mindre aktivi-
teter.

Udgifterne er på samme vis som indtægterne påvirket af en sammenlægning af økonomien i DSRF og
STOKED projektet. For både DSRF og STOKED gælder det, at vi i 2018 har haft udgifter for 2.162.245
kr. Såfremt udgifterne i STOKED projektet trækkes fra vil udgifterne være 1.029.796 kr. hvilket er
64.044 kr. mindre end budgetterede. Det skyldes bl.a. at vi har brugt en anelse færre midler på events
end budgetteret, da bl.a. Danish White Water Games blev aflyst i 2018. Samtidig blev der anvendt færre
midler på talent og elite området, da bl.a. elitesamlingerne først blev afviklet fra sommeren 2018 og
frem.

De fleste af forbundets udgifter er knyttet til administration (lønninger) og afvikling af events, uddannel-
ser og mindre aktiviteter. Det samme gør sig gældende for STOKED projektets økonomi.

Kommentarer til årsregnskabet

Det er værd at bemærke at årets resultat primært skyldes en forskydning i indtægter og udgifter relate-
ret til STOKED projektet. Da støtten fra Nordea-fonden periodiseres havde vi ved udgangen af 2017 en
balance på 345.717 kr. i projektet. I 2018 har vi modtaget 872.387 kr. hvilket tilsammen svare til et
indeværende beløb på 1.218.104 kr. Derfor har det heller ikke været problematisk at vi i STOKED pro-
jektet i 2018 har haft udgifter for 1.132.449 kr. hvilket giver et samlet overskud i projektet på 85.655
kr. ved årets udgang, som er periodiseret til forbrug 2019.

På indtægtssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser fra regnskabet i 2017:

DSRF & ISA instruktør gebyr

Vi har i 2018 uddannet betydeligt flere instruktører end vi havde regnet med. I 2017 uddannede vi såle-
des ca. 75 instruktører hvor vi i 2018 ramte lige knap 120 instruktører.

Undervisning & events

Vi har ikke tidligere udført events med mulighed for indtægter, men i 2018 deltog vi på Folkemødet,
hvor vi udførte en række aktiviteter og events som blev betalt af eksterne partnere.

Camps

Vi har haft afholdt færre camps i 2018 og har samtidig afholdt en del af udgifterne i STOKED projektets
økonomi, hvorfor indtægterne for camps i 2018 er betydeligt mindre end i 2017.

Lejeindtægter

Vi lejede en del forbundsudstyr ud til VM SUP i 2017. Vi har ikke lejet udstyr ud i 2018.

På udgiftssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser fra regnskabet i 2017:

Danish SUP Tour

Udgifterne til SUP touren har tidligere været afholdt i STOKED projektets økonomi. Men med ønske om
fra medlemmerne ved årsmødet i 2018, at synliggøre hvor mange penge vi bruger på SUP touren be-
sluttede vi os for at placere udgifterne til touren i DSRFs regnskab.
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Danish Surf Tour

Teamet som drev surf touren i 2017 gik i opløsning og 2 ud af de 3 frivillige valgte at starte deres egen
surf tour. Det resulterede i at vi i 2018 måtte opbygge touren på ny hvilket skabte betydeligt flere udgif-
ter. Bl.a. måtte vi trække dommere op fra Tyskland ved hvert stop, hvilket har fordyret denne del af
eventen betydeligt. Ydermere er der investeret i mere udstyr til touren og kommunikation og medie ar-
bejdet har fået et nyk op. Udgifterne ligger dog fortsat inden for de indtægter som vedrører Danish Surf
Tour.

Danish White Water Games

Eventen blev aflyst pga. for lav vandstand og vi havde derfor ikke udgifter til eventen.

DM SUP & Prone Paddleboarding

Til forskel fra 2017 indeholdte DM 2018 også vores VM legacy event; Copenhagen SUP Crossing. Der
var således 155 deltagere til DM 2018 fremfor kun 35 deltagere ved DM 2017. De mange flere delta-
gere er hovedårsagen til flere udgifter. Derudover fik vi tildelt 20.000 kr. fra Københavns Kommune
som muliggjorde at vi kunne optimere eventen betydeligt fra 2017. Udgifterne ligger indenfor de ind-
tægter som blev genereret i forbindelse med eventen.

International konkurrencedeltagelse

Forbundet håndtere tilmeldingerne af danske atleter ved internationale mesterskaber og udgifterne
dækker som hovedregel atleternes konkurrencegebyr, som modsvares af den ’indtægt’ som forbundet
har ved indbetaling af konkurrencegebyr til forbundet fra atleterne. I 2018 opstod der dog en meget
uheldig situation mellem SUP landsholdet og DSRF. Atleterne på SUP landsholdet mente at de var blevet
lovet fuld betaling af udgifter i forbindelse med VM (flybillet, bolig, ophold samt konkurrencegebyr) og
DSRF mente, at landsholdet var blevet lovet tilskud til betaling af konkurrencegebyr på baggrund af et
mindre sponsorat fra 3 mobil (10.000 kr.) som forbundet havde hentet hjem til landsholdet. Grundet
misforståelser og manglende kommunikation mellem landsholdet, landstræner og forbundet blev der
indgået en aftale med SUP landsholdet om at dele udgifterne til konkurrencegebyr og bolig/ophold i
Kina. Dette er årsagen til de betydeligt flere udgifter for international konkurrencedeltagelse.

Balancen

Vi har i 2018 fået aktiveret forbundets bil i regnskabet som grundet afskrivninger påvirker balancen i
2018.

Modtagne tilskud vedrørende STOKED og VM SUP-projekterne overstiger de afholdte omkostninger pr.
31. december 2018, hvorfor resttilskuddet er periodiseret til anvendelse i 2019 (henholdsvis 85.655 kr.
og 177.011 kr.).

Likviditet

Likviditeten i forbundet må siges at være tilfredsstillende. Forbundet ønsker dog at bemærke, at det øn-
skes fortsat at oparbejde en endnu stærkere likviditet, da meget af forbundets drift fortsat er afhængig
af ekstern finansiering.

Forventninger til de kommende år

Det er på nuværende tidspunkt stadig uvist om det lykkedes forbundet at finde nye midler til at kunne
bibeholde de to eksisterende fultidsansættelser i forbundet, hvilket vil have afgørende betydning for for-
bundets aktivitetsniveau og fortsatte vækst. Det er derfor også essentielt at forbundet over de kom-
mende år retter fokus mod potentielle indtægtskilder, som vil kunne generere en tilstrækkelig økonomi
til at kunne udvikle forbundet og fortsætte væksten inden for surf, SUP og white water sporten.

Begivenheder efter balancedagen

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel
4 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Det er forbundets første regnskabsår.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbun-
det, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå uni-
onen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tilskud

Projekttilskud indregnes med det tilskud der er modtaget i regnskabsåret fra tilskudsyder, et eventuelt
mindre forbrug hensættes i regnskabet som en forpligtelse.

Administration

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger forbundet til forbundets administrative drift,
herunder husleje, administration, lønninger, kontohold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Finansielle indtæg-
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger fordeles på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet
og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunkt.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, som omfatter anskaffelsesprisen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
Budget Urevideret

Note 2018 2018 2017

Indtægter
Tilskud, Danmarks IdrætsForbund 1 650.000 650.000 0
Medlemskontingenter 2 39.200 67.200 37.200
STOKED 3 1.132.449 0 1.565.799
VM 2017 9.930 0 659.467
Øvrige indtægter 4 479.452 462.500 513.215

Indtægter i alt 2.311.031 1.179.700 2.775.681

Omkostninger

Sportsaktiviteter 5 -291.973 -210.000 -231.860
STOKED 3 -1.132.449 0 -1.565.799
VM 2017 -9.930 0 -659.467
Uddannelse 6 -117.061 -177.500 -20.339
Administration 7 -507.522 -586.840 -173.539
Finansielle omkostninger 0 -1.000 0
Øvrige omkostninger 8 -55.180 -118.500 -83.595
Af- og nedskrivninger 9 -48.130 0 -48.130

Omkostninger i alt -2.162.245 -1.093.840 -2.782.730

Årets resultat 148.787 85.860 -7.049

Disponering
Overført til egenkapital 148.787 85.860 -7.049

13



Dansk Surf Rafting Forbund
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance Urevideret

Note 2018 2017

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 112.304 160.434
Materielle anlægsaktiver i alt 112.304 160.434

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender 55.089 21.549
Andre tilgodehavender 90.493 25.337
Tilgodehavender i alt 145.582 46.886

Likvide beholdninger 610.915 741.750

Omsætningsaktiver i alt 756.497 788.635

AKTIVER I ALT 868.801 949.069

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 293.089 300.137
Overført resultat            148.787 -7.049

Egenkapital i alt 441.876 293.089

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer              27.785              15.765
Anden gæld              19.653              30.179
Periodiseret tilskud, STOKED              85.655            345.717
Periodiseret tilskud, VM 2017            177.011            186.941
Feriepengeforpligtelse            116.822              77.379
Gældsforpligtelser i alt            426.926            655.980

PASSIVER I ALT            868.801            949.069
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
DIF Grundstøtte 100.000 100.000 0
DIF Strategistøtte 550.000 550.000 0

650.000 650.000 0

2 Medlemskontingenter
Kontingent - Foreninger 36.000 54.000 30.000
Kontingent - Skoler 2.800 10.000 5.200

38.800 64.000 35.200

3 STOKED
Indtægter
Nordea-fonden 1.131.412 1.401.706
Diverse indtægter 1.037 164.093

1.132.449 0 1.565.799

Udgifter
Salgsomkostninger -513.123 -740.990
Lønomkostninger -501.228 -630.169
Lokaleomkostninger 0 -78.978
Marketing- og rejseomkostninger -2.043 -25.814
Bilomkostninger -68.619 -53.396
Administrationsomkostninger -44.899 -31.982
Finansielle udgifter -2.537 -4.471

-1.132.449 0 -1.565.799

Resultat af STOKED 0 0 0

Noter
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

4 Øvrige indtægter
Støtte fra fonde og kommuner 115.339 100.000 115.500
Kursusgebyrer 143.259 95.000 112.574
Konkurrencegebyrer 72.497 90.000 65.165
Sponsorat 38.500 45.000 30.000
Undervisning og events 90.247 67.500 37.500
Diverse indtægter 19.611 65.000 152.476

479.452 462.500 513.215

5 Sportsaktiviteter
Danish SUP Tour -29.592 -10.000 0

Danish Surf Tour -120.624 -75.000 -54.468

Danish White Water Games 0 -20.000 -20.922
DM SUP & Prone Paddleboarding -56.740 -10.000 -21.940
Camps -22.848 -30.000 -13.184
Danish National Surfing Day 0 -15.000 0
International konkurrencedeltagelse -62.169 -40.000 -18.315
ISA VM SUP 2017 0 0 -102.163

-291.973 -210.000 -231.860

6 Administration
Telefon og datakommunikation -1.974 -2.400 0
Edb-omkostninger -19.388 -22.000 -1.543

Forsikring 0 -12.500 0

Kontorartikler og småanskaffelser -36.842 -25.000 0
Bankgebyrer m.v. -3.620 -1.000 -1.174
Rejser, transport og fortæring -3.572 -16.000 0
Løn -392.040 -453.440 -119.029
Husleje m.v. -45.733 -46.000 0
Konsulenter 0 0 -39.645
Diverse administrationsomkostninger -4.353 -8.500 -12.148

-507.522 -586.840 -173.539

7 Uddannelse
Undervisning, kurser & events -7.475 -2.500 -2.910
ISA Instruktørbeviser -18.677 -20.000 -17.429
Talent- og eliteprogram -70.367 -120.000 0
Landsholdstræner team -20.542 -20.000 0
DSRF Surf Træningscentre 0 -15.000 0

-117.062 -177.500 -20.339

Noter
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

8 Øvrige omkostninger
Medlemsorganisationer -12.413 -20.000 -16.368
Eventstøtte og sponsorstøtte 0 -37.500 -3.000
Sponsorstøtte -6.840 0 -28.500
Frivillighedstrategi 0 -5.000 0
International repræsentation (dommere
m.v.)

-2.618 -6.000 -12.314

Projektudvikling 0 -20.000 0
Udvalgsarbejde -13.915 -20.000 0
Returbetalinger -12.987 -5.000 -28.920
Diverse -6.408 -5.000 5.507

-55.180 -118.500 -83.595

Urevideret
2018 2017

9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 240.652 240.652
Tilgang i årets løb 0 0
Afgang i årets løb 0 0
Kostpris 31. december 240.652 240.652

Ned- og afskrivninger 1. januar            80.217               32.087
Årets afskrivninger            48.130               48.130
Ned- og afskrivninger 31. december          128.348               80.217

Regnskabsmæssig værdi 31. december          112.304            160.435

10 Eventualforpligtelser
Dansk Surf & Rafting Forbund har indgået en huslejekontrakt med Danmarks Idrætsforbund
om leje af lokale beliggende i Idrættens Hus med en årlig leje på 45.733 kr. med en
uopsigelighed på 6 måneder.

Noter
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Resultatopgørelse
STOKED - Dansk Surf & Rafting Forbund

2018 2017
Indtægter
Nordea-fonden 871.350 1.172.500
Diverse indtægter 1.777 162.613
Indtægter i alt 873.127 1.335.113

Salgsomkostninger
DSRF Medlemskab (kontingenter) -36.000 -30.000
Instruktører, dommere m.v. -44.901 -47.141
Workshops -51.506 -8.745
Kultur-Research (Idrættens Analyseinstitut) -154.316 -142.500
Events, camps m.v. -80.881 -68.355
Discovering Surfing Talents Denmark -21.351 0
Udstyr -20.950 -232.257
Uddannelse -27.712 -11.858
Merhcandise -320 -154.940
PR, medie o. lign 0 -3.308
Hardware 0 -4.648
Lønsystem 0 -2.435
Folkemøde 2018 -62.472 0
Containere 0 -24.261
Buffer, udforudsete -12.713 -10.542
Salgsomkostninger i alt -513.123 -740.990

Bruttoresultat 360.004 594.123

Lønomkostninger
Lønomkostninger -501.228 -630.169
Lønomkostninger i alt -501.228 -630.169

Lokaleomkostninger
Kontorlokaler 0 -78.978
Lokaleomkostninger i alt 0 -78.978

Marketing- og rejseomkostninger
Konference, deltagelse -2.043 -14.244
Årsmøder internationalt, fly og ophold (IRF+ISA) 0 -10.830
Marketing- og rejseomkostninger i alt -2.043 -25.074

Bilomkostninger
Varevogn, vedligehold + drift -68.619 -53.396
Bilomkostninger i alt -68.619 -53.396

Administrationsomkostninger
Diverse administation -31.143 -18.297
Forsikring -7.880 -7.759
Mødeudgifter -5.876 -5.925
Administrationsomkostninger i alt -44.899 -31.982

Resultat før afskrivninger og renter -256.785 -225.475

Finansielle udgifter
Renteudgifter 0 -2.119
Bankgebyrer -2.537 -2.352
Finansielle udgifter i alt -2.537 -4.471

Resultat før ekstraordinære poster -259.322 -229.946

Nettoresultat -259.322 -229.946



DSRFs VIRKE I FREMTIDEN 
HOVEDLINJER 

 
Dansk Surf & Rafting Forbund 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
CVR: 34 77 93 33 

 
www.dsrf.dk 

+45 25 14 20 68 
kontakt@dsrf.dk 

 
18. marts 2019 

 

DSRFs hovedlinjer i fremtiden 

DSRF Strategi med inddragelse af miljøet og interessenter  
Processen omkring DSRF Olympic Solidarity projekt, Kick Off weekenden i Aarhus i januar 
2019 og de løbende drøftelser med Idrættens Konsulenthus (idkon) kortlagde behov for at 
DSRF bestyrelsen sammen med miljøet og interessenter i den kommende tid bør 
gennemføre en bred strategiproces, der samler alle DSRF aktiviteter og indsatser, og 
formulerer vision, værdier, handlingsplaner for forbundet. DIF Organisations Team har en 
organisationskonsulent der er interesseret i at afprøve en ny type strategi- og 
udviklingsproces med DSRF. Det forventes at bestyrelsen tager initiativ til strategiproces og 
gennemfører denne i efteråret 2019.  
 

Principper for rekruttering af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
Bestyrelsen udarbejder og vedtager principper for valg til og drift af stående udvalg og ad 
hoc udvalg. Principperne offentliggøres på hjemmeside og i nyhedsbrev.  
 
Bestyrelsen vil udarbejde oplæg om bestyrelsesvalg, kønsfordeling, kompetenceprofil, 
kompetenceudvikling mv. til godkendelse på årsmøde 2020. Emner der kan indgå er bl.a. 
være:  
 

● Kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmer 
● Ansvarsområder/funktionsbeskrivelser til alle bestyrelsesmedlemmer  
● Kompetenceudvikling af bestyrelsen 
● Vurdering af bestyrelsens opgaver - omfang og realisme  
● Exit-interviews med bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen  
● Årlige bestyrelsesmedlems samtaler med formanden 
● Bestyrelsens kønsfordeling 40/60% dvs. minimum 4 mænd og 4 kvinder ud af 

bestyrelsen 9 poster (8 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant)  
● Tidsbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer  

 



 

● Repræsentation i international udvalg og bestyrelser  
 

Evalueringer af gennemførte projekter 
DSRF samarbejder med Idrættens Analyseinstitut om evalueringer og undersøgelser af 
både ‘STOKED’ og ‘Event som motor/VM SUP 2017’, hvor der er brug for foreningernes og 
medlemmers indrapporteringer. Spørgeskemaundersøgelser gennemføres i april og maj 
2019, og det forventes at der foreligger afrapporteringer til sommer, der på et senere 
tidspunkt vil blive fremlagt på møde/seminar for DSRFs medlemsorganisationer.  
 

STOKED projektets efterfølger  
STOKED projektet er forlænget til juni 2019, mens evaluering og afslutning af aktiviteter 
gennemføres. Bestyrelsen og sekretariatet er i fuld sving med, at udarbejde et nyt projekt 
som efterfølger og vil forsøge at ansøge Nordea-fonden om støtte i 2. kvartal 2019.  
 

DIF Strategi  
Efter et godt første år med opfyldelse af størstedelen af målsætninger i strategien, fortsætter 
arbejdet i strategien 2. år. Der skal sikres en tættere opfølgning end sidste år, med 
afrapporteringer løbende til bestyrelsen, og der skal arbejdes med visualisering af strategi, 
milepæle, procesmål og målsætninger - både på kontor og via DSRFs platforme.  
 
Der er behov for at brede forankring og ejerskab til opgaveløsningen under strategien ud på 
bestyrelsesmedlemmer og udvalg, da strategien er meget ambitiøs og ikke kan løftes alene 
med de ressourcer som tilkommer fra DIFs støttemidler. Strategien bygger bl.a. på 
ambitioner og målsætninger på niveau med indsatsen under STOKED projektet. 

Forretningsmodel for DSRF 
Der skal arbejdes videre på den kortlægning af indtægtsmuligheder som sekretariatet 
påbegyndte i 2018, således at der i løbet af 2019 kan igangsættes indtægtsdækkende 
initiativer, og der skal frem mod årsmødet i 2020 skabes dialog med foreninger om 
hvorledes forbundets ressourcer og økonomiske uafhængighed kan styrkes. Hvis lavt 
kontingent og lave priser på kurser og camps skal kunne fastholdes i fremtiden, så skal 
indtægter på andre områder øges. 

Styrke det frivillige arbejde i og for miljøet og forbundet  
Bestyrelsen skal arbejde for at styrke det frivillige politiske og lederarbejdet i forbundet og 
forankringen af DSRF ud i hele miljøet. Med mange nye foreninger i hele landet, er der 
behov for at skabe forbindelser ud til alle afkroge af miljøet, for at synliggøre fællesskabet på 
tværs af foreninger, frivillige og udøvere. Opstarten af et bredere forankret udvalgsarbejde, 



 

med langt flere medlemmer end tidligere, igennem Olympic Solidarity var en god start. Men 
det er et meget stort behov for at holde dampen oppe i det frivillige arbejde, rekruttere nye 
frivillige og finde de rette opgaver til de rette frivillige. DSRF søger sammen med DIF igen i 
2019 (og 2020) støtte fra IOCs OS midler, med henblik på at kunne styrke det 
organisatoriske udviklingsarbejde yderligere.  
 
DSRFs Ordensudvalg er endnu ikke blevet stiftet. Der skal arbejdes aktivt med at rekruttere 
formand og to medlemmer i løbet af 2019, således at medlemmer til ordensudvalget kan 
vælges ved årsmødet i 2020, og være fungerende herefter. Indtil da vil DSRFs bestyrelse 
som hidtil fortsætte med, at håndtere henvendelser, klager mv. i samarbejde med DIFs 
konsulenter, og i de tilfælde hvor det er nødvendigt rådføre sig med og/eller sende sagen 
videre til DIFs appelinstans.  
 
Diversitet er et vigtigt område for DSRFs bestyrelse. Vi ønsker at det ledelsesmæsige niveau 
skal afspejle de aktive udøvere og aktive frivillige i miljøet. Derfor vil der i de føromtalte 
principper for fremtidigt valg til bestyrelsen blive indført vejledende principper eller kvoter for 
mænd/kvinder i DSRFs bestyrelse. Forslaget kommer til afstemning på årsmødet 2020. Vi vil 
hermed opfordre kvinder til at engagere sig i DSRF udvalg, og rekrutteringen af nye 
fremtidige bestyrelsesmedlemmer vil bestyrelsen have ekstra udkig efter kvindelige 
kandidater, således at der i 2020 kan vælges flere kvinder ind i bestyrelsen. DSRF lever pt. 
ikke op til DIFs anbefalinger om min 30% kvinder i bestyrelsen.  
  

EM SUP 2021 
I 2019 skal det undersøges om der er grundlag for at DSRF opbygger en 
projektorganisation, der kan samarbejde med WATERZ, lokale foreninger og virksomheder i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, om værtskabet af ESF Euro SUP 2021 i Hvide 
Sande/Ringkøbing-Skjern Kommune som del af WATERZ Festivalen. Sport Event Denmark 
har rettet henvendelse til DSRF med opfordring om at forfølge muligheden sammen med 
WATERZ.  
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Kontingentstruktur	i	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbund	(DSRF)	
DSRF	har	i	øjeblikket	en	kontingentstruktur	som	muliggør	at	foreninger,	skoler,	kommercielle	
virksomheder,	eventorganisationer	og	selvorganiserede	kan	være	medlem	af	DSRF.	Kontingentet	
er	som	følgende:	
	
Foreninger:	800,-	kr.	
Selvorganiserede:	20,-	kr.	
Skoler,	institutioner	m.v.:	400,-	kr.	
Surf	shop/skole:	400,-	kr.	
Eventorganisationer:	400	kr.	
Kommercielle	aktivitetsudbydere:	400,-	kr.	
	
I	perioden	2016-2018	har	DSRF	kørt	projektet	STOKED,	hvor	alle	foreninger	og	selvorganiserede	er	
blevet	givet	3	års	gratis	medlemskab	ved	indmeldelse.	Økonomien	til	at	kunne	give	de	3	års	gratis	
medlemskab	er	blevet	dækket	ind	via	STOKED	projektet.	Foreninger	som	meldte	sig	ind	i	2016	vil	
således	skulle	begynde	at	betale	kontingent	fra	2019,	foreninger	som	meldte	sig	ind	i	2017	skal	
betale	kontingent	fra	2020	og	så	fremdeles.	
	
Bestyrelsen	anbefaler	en	ændring	i	kontingentet	for	selvorganiserede	og	anbefaler	samtidig	at	
antallet	af	medlemsgrupper	forenkles	således	følgende	medlemsgrupper	og	kontingentsatser	
gøres	mulige:	
	
Foreninger:	800,-	kr.	
Selvorganiserede:	100,-	kr.	
Skoler,	institutioner	m.v.:	400,-	kr.	
Virksomheder:	400,-	kr.-	(dækker	over	de	tidligere	grupper:	Surf	shop/skole,	eventorganisationer	
og	kommercielle	aktivitetsudbydere)	
	
Den	primære	årsag	til	at	bestyrelsen	anbefaler	en	stigning	i	kontingentet	for	selvorganiserede	er	
den	øget	interesse	i	DSRFs	event-,	camp-,	uddannelse-	og	workshopaktiviteter.	Det	stigende	antal	
af	både	aktiviteter	og	deltagere	øger	både	planlægningsarbejdet	og	den	administrative	
arbejdsbyrde	i	forbundet.	Samtidig	kræves	det	af	DIF	at	individuelle	medlemmer	af	forbund	
betaler	et	kontingent	som	modsvarer	de	idrætslige	aktiviteter	som	medlemmer	kan	deltage	i.	
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Generelt	
Vi	ønsker	med	følgende	notat	at	redegøre	for	udvalgte	poster	i	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	
budget	for	2019.	
	
Det	skal	bemærkes	at	budgettet	er	afhængigt	af,	at	de	ændringer	som	bestyrelsen	har	fremlagt	
vedr.	kontingentstruktur	og	kontingentsatser	på	årsmødet	2019	vedtages.	Derudover	skal	det	
nævnes	at	det	er	første	gang,	at	vi	i	DSRF	indarbejder	forbundets	projektøkonomi	for	henholdsvis	
”STOKED”	og	”Et	folkeligt	Verdensmesterskab”	projekterne.	Det	betyder,	at	den	resterende	
projektøkonomi	nu	fremstår	som	en	reel	indtægt	i	forbundets	totaløkonomi	og	de	planlagte	
udgifter	i	projekterne	er	tillige	anført	som	udgifter.	
	
Indtægter	
For	indtægter	fra	DIF	gælder	det	at	grundstøtten	opjusteres	til	200.000	kr.	grundet	den	
indfasningsmodel	som	DIF	operere	med	(25%,	50%,	75%	og	100%)	over	en	4-årig	periode.	
	
Indtægter	via	kontingenter	er	justeret	ud	fra	hvornår	klubberne	skal	begynde	at	betale	kontingent	
med	reference	til,	at	mange	klubber	via	STOKED	projektet	har	modtaget	3	års	gratis	kontingent.	
Indtægterne	her	vil	derfor	gradvist	stige	over	de	kommende	3	år.	
	
Vi	forventer	nogenlunde	samme	indtægt	fra	kommuner	og	andre	organisationer	i	2019	som	i	
2018.	Vi	har	bl.a.	lukket	en	3-årig	aftale	med	Thisted	Kommune	som	årligt	sikre	60.000	kr.	til	
Danish	Surf	Tour.	
	
Som	nævnt	indledningsvis	er	projektøkonomien	for	de	projekter	som	er	igangværende	i	DSRF	
anført	som	indtægter,	hvorfor	der	står	henholdsvis	154.278	kr.	og	176.979	kr.	på	projekterne	
STOKED	og	”Et	folkeligt	Verdensmesterskab”.	
	
Det	lykkedes	i	2018	at	få	godkendt	en	ansøgning	ved	Olympic	Solidarity	Fund	på	$20.000	til	at	
arbejde	med	udviklingen	af	DSRF	som	organisation	(primært	udvalgsarbejde),	og	i	2019	forventes	
det	at	forbundet	modtager	yderligere	$10.000	til	arbejdet.	
	
Der	forventes	nogenlunde	samme	aktivitetsniveau	på	uddannelses-	og	eventområdet	i	2019	som	i	



	
	

2018,	dog	med	en	opjustering	på	antallet	af	deltagere	i	DSRFs	events,	hvilket	forklare	de	anførte	
indtægter	herunder.	
	
Udgifter	
På	udgiftssiden	er	der	noteret	udgifter	til	medlemsorganisationer,	hvilket	er	tilsvarende	de	
tidligere	år.	
	
Der	er	budgetteret	med	udgifter	til	en	lang	række	af	DSRFs	events.	Beløbene	modsvarer	det	der	
forventes	at	være	af	indtægter	fra	kommuner,	sponsorer,	deltagegebyr	m.v.	i	forbindelse	med	
afviklingen	af	events.	For	Danish	Surf	Tour	gælder	det	bl.a.	også	at	touren	over	en	årrække	har	
opsparet	mindre	beløb	til	senere	investering	for,	at	kunne	kvalificere	touren.	
	
Udgifter	til	henholdsvis	Copenhagen	SUP	Crossing,	Aalborg	SUP	Crossing,	dommerkurser,	
eventudstyr,	undervisning,	udvalgsarbejde	og	workshops	finansieres	via	de	resterende	midler	i	
STOKED	og	”Et	folkeligt	Verdensmesterskab”	projekterne.	
	
Udgifter	til	bl.a.	talent-	og	eliteprogram,	DSRF	Surf	Træningscentre,	landstrænere	m.v.	relatere	sig	
til	den	strategiaftale	som	DSRF	har	indgået	med	DIF	og	derfor	de	midler	som	tilføres	DSRF	fra	
netop	DIF.	
	
Udgifter	til	lønninger	er	udregnet	på	baggrund	af	én	årlig	fuldtidsansættelse	samt	én	
fuldtidsansættelse	i	5	mdr.	
	
Udgifter	til	bil	skal	ses	i	lyset	af	at	disse	udgifter	tidligere	har	været	afholdt	i	STOKED	projektets	
økonomi.	For	at	kunne	drive	aktivitetsniveauet	videre	er	det	nødvendigt	at	DSRF	afsætter	penge	til	
denne	udgiftspost.	
	
Udgifter	til	administrationsomkostninger	er	en	anelse	højere	end	tidligere	hvilket	dog	skyldes	at	
flere	af	forbundets	administrationsomkostninger	tidligere	har	været	afholdt	i	STOKED	projektets	
økonomi.	Disse	udgifter	skal	nu	varetages	i	DSRFs	total	økonomi.	
	
Nettoresultat	
Der	er	i	2019	budgetteret	med	et	underskud	på	lige	knap	-85.000	kr.	Det	skyldes	at	vi	igennem	de	
seneste	tre	år	via	STOKED	projektet	har	oparbejdet	en	planlagt	egenkapital	på	godt	300.000	kr.,	
som	skyldes	projektets	betaling	af	kontingenter,	instruktøruddannelser	m.v.	Dette	har	været	helt	
bevidst,	fordi	vi	i	STOKED	budgettet	fra	start	har	budgetteret	med	en	egenfinansiering	på	godt	
150.000	kr.	Med	andre	ord	har	vi	igennem	hele	projektperioden	regnet	med,	at	en	del	af	det	
overskud,	som	vi	igennem	de	seneste	par	år	har	oparbejdet	skulle	kanaliseres	tilbage	til	STOKED	
projektet.	Da	vi	nu	er	nået	til	projektets	afslutning	og	har	bedt	om	forlængelse	af	projektperioden	
indtil	d.	1.	Juni,	er	det	naturligt	at	vi	i	2019	aktivere	DSRFs	egenfinansiering	i	projektet.	Derfor	er	
der	også	en	del	udgifter	i	budgettet,	som	relatere	sig	til	rest-økonomien	i	både	STOKED	projektet	
men	også	VM	legacy	projektet,	hvor	vi	fortsat	har	midler	tilbage.	
	



BUDGET 2019 - Dansk Surf & Rafting Forbund

Kontonr. Kontotype Indtægter Antal Beløb Total

1101 Indtægt DIF Strategistøtte 1 550.000 550.000
1102 Indtægt DIF Grundstøtte 1 200.000 200.000
1110 Indtægt Kontingent - Foreninger 25 800 20.000
1111 Indtægt Kontingent - Private 200 100 20.000
1112 Indtægt Kontingent - Virksomheder 30 400 12.000
1114 Indtægt Kontingent - Skoler, institutioner mv. 15 400 6.000
1121 Indtægt Støtte fra fonde, kommuner og organisationer 120.000
1123 Indtægt Sponsorater 45.000
1124 Indtægt STOKED projekt 154.278
1125 Indtægt Et folkeligt Verdensmesterskab projekt 176.979
1126 Indtægt Olymmpic Solidarity midler 196.400
1130 Indtægt DSRF Instruktør/dommer kursusgebyr 105.000
1131 Indtægt ISA Instruktør/dommmer kursusgebyr 20.000
1141 Indtægt Undervisning (eksternt) 20.000
1142 Indtægt Camps deltagergebyr 25.000
1143 Indtægt National konkurrencegebyr 95.000
1144 Indtægt Internationale konkurrencegebyr 40.000
1146 Indtægt Merchandise 15.000
1185 Indtægt Returbeløb 5.000
1190 Indtægt SKAT (moms retur) 0
1195 Indtægt Salg til øvrig udland - varer 0
1196 Indtægt Salg til øvrig udland - ydelser 0
1197 Indtægt Salg til EU - varer 0
1198 Indtægt Salg til EU - ydelser 0
1199 Indtægter i alt 1.825.657

Salgsomkostninger
1201 Udgift Medlemsorganisationer -14.000
1211 Udgift Danish SUP Tour -75.000
1212 Udgift Danish Surf Tour -140.000
1213 Udgift Danish White Water Games -20.000
1214 Udgift DM SUP & Prone Paddleboarding -10.000
1215 Udgift Danish SUP Surf Tour -10.000
1216 Udgift Camps -20.000
1217 Udgift Danish National Surfing Day -15.000
1218 Udgift Copenhagen SUP Crossing Legacy -50.000
1219 Udgift Aalborg SUP Crossing Legacy -20.000
1220 Udgift Undervisning, kurser & events (eksterne) -17.500
1221 Udgift ISA Instruktørbeviser -20.000
1222 Udgift Dommerkurser -10.000
1230 Udgift Talent- og eliteprogram -150.000
1231 Udgift Landsholdstræner team -20.000
1232 Udgift DSRF Surf Træningscentre -35.000
1233 Udgift International konkurrencedeltagelse -40.000
1235 Udgift Støtte til foreninger 57.500
1245 Udgift International repræsentation (dommere m.v.) -5.500
1246 Udgift Eventudstyr -40.000
1250 Udgift Projektudvikling -10.000
1251 Udgift Undervisningsmaterialer (koncepter/manualer) -45.000
1252 Udgift Udvalgsarbejde -45.000
1253 Udgift Rådgivning -5.000
1254 Udgift Workshops -25.000
1255 Udgift Olymmpic Solidarity projekt -196.835
1294 Udgift Køb af varer - EU



1295 Udgift Køb af ydelser - EU
1296 Udgift Køb af varer - øvrig udland
1297 Udgift Køb af ydelser - øvrig udland
1298 Udgift Andre direkte omkostninger
1299 Salgsomkostninger i alt -981.335

1300 Bruttoresultat 844.322

Lønomkostninger
1410 Udgift Lønninger (ansatte) -620.000
1430 Udgift Personalegoder -4.500
1440 Udgift Personalepleje -2.500
1460 Udgift Godtgørelse, instruktører & undervisere -40.000
1499 Lønomkostninger i alt -667.000

Lokaleomkostninger
1505 Udgift Husleje, Idrættens Hus -46.000

Udgift Vedligeholdese af kontorfaciliteter -4.000
1550 Udgift Forsikringer (lokale) -2.500
1599 Lokaleomkostninger i alt -52.500

Marketing- og rejseomkostninger
1605 Udgift Konferencedeltagelse -4.000
1610 Udgift Årsmøder nationalt/internationalt -5.000
1620 Udgift Transport og rejser, ansatte -2.500
1625 Udgift Transportudgifter - Presenters -7.500
1626 Udgift Transportudgifter - Landstrænere -10.000
1630 Udgift PR, medie og markedsføring -2.500
1670 Udgift Fragt -1.000
1699 Marketing- og rejseomkostninger i alt -32.500

Bilomkostninger
1710 Udgift Brændstof -40.000
1720 Udgift Vedligeholdelse -10.000
1730 Udgift Parkering -500
1740 Udgift Bilforsikring -8.000
1750 Udgift Grøn afgift (vægtafgift) -8.000
1799 Bilomkostninger i alt -66.500

Administrationsomkostninger
1801 Udgift Mødeudgifter -5.000
1802 Udgift Kontorartikler -1.000
1803 Udgift Hjemmeside, mail m.v. -10.000
1804 Udgift Telefon og internet -6.000
1810 Udgift Hardware -5.000
1813 Udgift Regnskabsprogram -2.800
1814 Udgift Lønsystem (Bluegarden) -2.500
1830 Udgift Kørselsgodtgørelse for ansatte -10.000
1850 Udgift Forsikringer -5.000
1855 Udgift Idrættens forsikringer -5.000
1860 Udgift Revision -8.000
1899 Administrationsomkostninger i alt -60.300

1900 Resultat før afskrivninger og renter -34.478

Finansielle indtægter
2210 Indtægt Realiserede kursgevinster og -tab 0
2220 Indtægt Rykkergebyrer 0
2230 Indtægt Renteindtægter 0



2299 Finansielle indtægter i alt 0

Finansielle udgifter
2310 Udgift Renteudgifter -1.000
2320 Udgift Bankgebyrer -1.000
2330 Udgift Af- og nedskrivninger -48.000
2399 Finansielle udgifter i alt -50.000

2400 Resultat før ekstraordinære poster -84.478

2600 Nettoresultat -84.478
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Ændring af valgperiode for bestyrelsesposter 
Bestyrelsen foreslår at tidsperioden for bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer 
skoler/institutioner og private/selvorganiserede medlemmer øges fra 1 år til 2 år, således at 
valgperioden følger alle alle andre bestyrelsesmedlemmer der også er 2-årige. Ændringen 
ønskes gennemført, så der kan skabes kontinuitet og stabilitet om bestyrelsesarbejdet på 
alle poster, ved at sikre at kandidater vælges til og sidder minimum 2 år.  
Bestyrelsesmedlem der repræsenterer private/selvorganiserede vælges fremover i ulige år, 
for en 2-årig periode.  
Bestyrelsesmedlem der repræsenterer skoler/institutioner vælges fremover i lige år, for en 
2-årig periode.  
 
Vedtægter  
§14 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 
 
Punkt 10 i dag  

a)  Formand hvert 2. år: i ulige år 

b)  Næstformand hvert 2. år i lige år 

c)  Kasserer hvert 2. år: i lige år 

d)  1 medlem for 2 år i lige år og 2medlemmer for 2 år i ulige år 

e)  Repræsentant for private medlemmer vælges hvert år 

f)  Repræsentant for skoler, institutioner og eventorganisationer vælges hvert år 

g)  Suppleant til bestyrelsen for 2 år i ulige år 

h)  Formand for ordensudvalget i lige år 

i)  Et medlem af ordensudvalget i lige år 

j)  Et medlem af ordensudvalget i ulige år 

k)  Suppleant til ordensudvalget i ulige år 

l)  Registreret- eller statsautoriseret revisor i lige år 

m)  Valg af formænd til øvrige udvalg 

2-årige bestyrelsespladser på valg i ulige år 
Formand  2019-2021  

 



 

Bestyrelsesmedlem  2019-2021 
Bestyrelsesmedlem   2019-2021 
Suppleant  2019-2021 
2-årige bestyrelsespladser på valg i lige år 
Kasser   2018-2020  
Næstformand  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem  2018-2020 
1-årige bestyrelsespladser  
Rep. private   2019-2020 
Rep. skoler, inst.  2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg    
Formand   2018-2020 
Medlem   2018-2020 
Medlem  2019-2021 
Formænd for udvalg  
Eliteidræt   2018-2020 
Event & Konkurrence   2018-2020 
Breddeidræt   2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed  2018-2020 
Idrætspolitisk   2018-2020 
Miljø- & Natur   2018-2020 
Kommunikation & Medier   2018-2020 
Formænd for ad hoc-udvalg  
Innovation & Udvikling  2018-2020 
 
 
Ændringsforslag  
 
Punkt 10 efter vedtagelsen - der således vil være gældende for bestyrelsesvalget på 
årsmødet  

a)  Formand hvert 2. år: i ulige år 

b)  Næstformand hvert 2. år i lige år 

c)  Kasserer hvert 2. år: i lige år 

d)  1 medlem for 2 år i lige år og 2medlemmer for 2 år i ulige år 

e)  Repræsentant for private medlemmer vælges for 2 år i ulige år 

f)  Repræsentant for skoler og institutioner vælges for 2 år i lige år 

g)  Suppleant til bestyrelsen for 2 år i ulige år 

h)  Formand for ordensudvalget i lige år 

i)  Et medlem af ordensudvalget i lige år 

j)  Et medlem af ordensudvalget i ulige år 

k)  Suppleant til ordensudvalget i ulige år 

l)  Registreret- eller statsautoriseret revisor i lige år 



 

m)  Valg af formænd til øvrige udvalg 

2-årige pladser på valg i ulige år 
Formand  2019-2021  
Bestyrelsesmedlem  2019-2021 
Bestyrelsesmedlem   2019-2021 
Rep. private   2019-2021 
Suppleant  2019-2021 
2-årig pladser på valg i lige år  
Kasser   2018-2020  
Næstformand  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem  2018-2020 
Rep. skoler, inst.  2018-2020 
1-årige pladser på valg (UDGÅR) 
Rep. private   2019-2020 
Rep. skoler, inst.  2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg Vælges første gang på årsmødet i 2020  
Formand  2020-2022 

Medlem  2020-2022 

Medlem  2019-2021 

Formand for faste udvalg på valg i lige år 
Eliteidræt   2018-2020 
Event & Konkurrence   2018-2020 
Breddeidræt   2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed  2018-2020 
Idrætspolitisk   2018-2020 
Miljø- & Natur   2018-2020 
Kommunikation & Medier   2018-2020 
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år 
Innovation & Udvikling  2018-2020 
 
 
 



FORSLAG	2:	
ÆNDRING	AF	
BESTYRELSESSAMMENSÆTNING	

	 Dansk	Surf	&	Rafting	Forbund	
Idrættens	Hus	

Brøndby	Stadion	20	
2605	Brøndby	

CVR:	34	77	93	33	
	

www.dsrf.dk	
+45	25	14	20	68	
kontakt@dsrf.dk	

	
18.	marts	2019 

Ændring af bestyrelsessammensætning  
Bestyrelsen foreslår justeringer af vedtægterne §8, der omhandler 
bestyrelsessammensætningen, således at bestyrelsen sammensættes med repræsentation 
fra forskellige typer foreninger, således at alle de aktiviteter som medlemmer dyrker i DSRF, 
surfing, stand up paddle og rafting, er repræsenteres i bestyrelsen. Der lægges op til en 
større fleksibilitet i sammensætning af bestyrelsesmedlemmer end idag, så der fremadrettet i 
højere grad kan rekrutteres bestyrelsesmedlemmer pba. af kompetencer, frem for at opfylde 
det nuværende krav om at min. 3 medlemmer skal repræsentere klubber med aktive rafting 
medlemmer og 3 medlemmer skal repræsentere klubber med aktive surf medlemmer.   
 
Herudover foreslås justeringer der tager højde for ændringerne under forslag 1, vedrørende 
bestyrelsesrepræsentant fra selvorganiserede medlemmer, bestyrelsesrepræsentant for 
skoler/institutioner, ens valgperiode på 2 år, samt at bestyrelsesmedlemmer vælges i enten 
lige eller ulige kalenderår.  
 
Ændringsforslag til afstemning præsenteres i nedenstående tabeller. 
 

Forslag til ændringer i §8 
 
Nuværende vedtægter §8 Forslag til ændring  
2. Bestyrelsen sammensættes af 3 
medlemmer fra klubber med aktive 
raftingudøvere og 3 medlemmer fra klubber 
med aktive surfere. Herudover kan de 
private medlemmer (enkeltpersoner og 
teams) udpege én repræsentant og 
medlemskategorierne - skoler, institutioner 
og eventorganisationer - kan udpege én 
repræsentant til DSRFs bestyrelse.   
 

2. Bestyrelsen sammensættes af 
repræsentanter fra forskellige foreninger, så 
det sikres at foreninger med aktive 
medlemmer inden for alle aktivitetsformer 
som forbundet tilbyder; surfing, stand up 
paddle og rafting er repræsenteret i 
bestyrelsen.  
 

4. Private medlemmer og private teams 
udpeger forud for repræsentantskabsmødet 
en repræsentant som menigt 
bestyrelsesmedlem.  

4. Blandt forbundets selvorganiserede 
medlemmer vælges i de ulige kalenderår én 
repræsentant til bestyrelsen for en 2-årig 
periode. 



 
5. Skoler, institutioner og 
eventorganisationer udpeger forud for 
repræsentantskabsmødet en repræsentant 
som menigt bestyrelsesmedlem.  
 

5. Blandt forbundets 
medlemsorganisationer i kategorien skoler 
og institutioner vælges i de lige kalenderår 
én repræsentant til bestyrelsen for en 2-årig 
periode.     

6. Fra medlemsklubberne vælges Formand, 
Næstformand, Kasser og 3 
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år 
ad gangen, hvor Formanden vælges i ulige 
år, kassereren og Næstformand i lige år.  
 

6. Fra foreningerne vælges for 2-årige 
perioder i ulige kalenderår en formand, to 
menige bestyrelsesmedlemmer og en 
suppleant til bestyrelsen. 
 

7. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg 
samme år som formanden, året efter de 2 
øvrige medlemmer og suppleanten. 
 

7. Fra foreningerne vælges for 2-årige 
perioder i lige kalenderår en næstformand, 
kasser og et menigt bestyrelsesmedlem til 
bestyrelsen.  

 

DSRF Vedtægter § 8 Bestyrelsen   
1. DSRF's	bestyrelse	består	af	6-8	medlemmer:	Formand,	Næstformand,	kasserer	og	3-5	

medlemmer.	
2. Bestyrelsen	sammensættes	af	3	medlemmer	fra	klubber	med	aktive	raftingudøvere	og	3	

medlemmer	fra	klubber	med	aktive	surfere.	Herudover	kan	de	private	medlemmer	
(enkeltpersoner	og	teams)	udpege	én	repræsentant	og	medlemskategorierne	-	skoler,	
institutioner	og	eventorganisationer	-	kan	udpege	én	repræsentant	til	DSRFs	bestyrelse.			

3. Bestyrelsen	samt	én	suppleant	vælges	på	det	ordinære	repræsentantskabsmøde.	
4. Private	medlemmer	og	private	teams	udpeger	forud	for	repræsentantskabsmødet	en	

repræsentant	som	menigt	bestyrelsesmedlem.		
5. Skoler,	institutioner	og	eventorganisationer	udpeger	forud	for	repræsentantskabsmødet	

en	repræsentant	som	menigt	bestyrelsesmedlem.		
6. Fra	medlemsklubberne	vælges	Formand,	Næstformand,	Kasser	og	3	

bestyrelsesmedlemmer,	der	vælges	for	2	år	ad	gangen,	hvor	Formanden	vælges	i	ulige	
år,	kassereren	og	Næstformand	i	lige	år.		

7. Tre	bestyrelsesmedlemmer	er	på	valg	samme	år	som	formanden,	året	efter	de	2	øvrige	
medlemmer	og	suppleanten.	

8. Såfremt	suppleanten	må	indtræde	i	bestyrelsen,	konstituerer	denne	sig	selv	indtil	
førstkommende	repræsentantskabsmøde.	

9. Bestyrelsen	varetager	den	overordnede	ledelse	af	forbundets	anliggender	inden	for	de	
af	repræsentantskabet	trufne	beslutninger.	

10. Bestyrelsen	afholder	møder	efter	behov.	Bestyrelsesmøde	skal	dog	afholdes,	når	4	
bestyrelsesmedlemmer	finder	det	fornødent.	

11. Bestyrelsesmøde	indkaldes	normalt	med	minimum	10	dages	varsel.	Ved	stemmelighed	
er	formandens	stemme	afgørende.	På	forlangende	skal	afstemninger	foregå	skriftligt.	
Bestyrelsens	beslutninger	føres	til	referat,	der	skal	godkendes	på	det	efterfølgende	
bestyrelsesmøde.	

12. Bestyrelsen	er	beslutningsdygtig,	når	mindst	4	af	dens	medlemmer	er	til	stede.	Et	
bestyrelsesmedlems	stemmeret	kan	kun	udøves	ved	personligt	fremmøde.	



13. Bestyrelsen	kan	ansætte	lønnet	arbejdskraft	samt	træffe	aftale	med	en	konsulent	om	
varetagelse	af	forbundets	sponsor-,	annonce-	og	reklamevirksomhed.	

14. Bestyrelsen	kommunikerer	væsentlige	beslutninger	gennem	nyhedsbreve	og	
fremlægger	referater	på	hjemmesiden.	

15. Samme	person	må	ikke	bestride	både	en	bestyrelsespost	samt	være	ansat	som	
medarbejder	i	Forbundet.	

16. Forbundet	må	ikke	indgå	kommercielt	forpligtende	aftaler	med	eller	indkøb	fra	en	
virksomhed	hvor	et	bestyrelsesmedlem	indgår	som	ejer	eller	bestyrelsesmedlem.		



VALG TIL DSRF BESTYRELSE 
VALGOPLÆG 

 
Dansk Surf & Rafting Forbund 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
CVR: 34 77 93 33 

 
www.dsrf.dk 

+45 25 14 20 68 
kontakt@dsrf.dk 

 
18. marts 2019 

Valg til bestyrelsen  
Valgoplæg for alle kandidater i bilag. 
 

● Jakob Færch - formand  
● Nikolaj Vang - bestyrelsesmedlem  
● Katrine Kock Frandsen - bestyrelsesmedlem  
● Kasper Brix - bestyrelsesmedlem  
● Brian Hansen - Kasser / bestyrelsesmedlem  
● Claus Jokumsen - Bestyrelsesmedlem, rep. skoler/institutioner  
● Carsten Sørensen - bestyrelsesmedlem, rep. selvorganiserede  
● Emma Augusta Heidemann - suppleant  

 
 
Såfremt vedtægtsændring (§14 punkt 10) ikke stemmes igennem.  
 
2-årige pladser på valg i ulige år 
Formand Jakob Færch på valg - Genopstiller  2019-2021  
Bestyrelsesmedlem Ledig - Nikolaj Vang stiller op 2019-2021 
Bestyrelsesmedlem  Ledig - Katrine Kock Frandsen stiller op 2019-2021 
Suppleant Kasper Brix på valg - Emma Heidemann stiller op 2019-2021 
2-årig pladser på valg i lige år  
Kasser  Alicja Cupial fratrådt - Brian Hansen stiller op  2018-2020  
Næstformand Casper Steinfath ikke på valg  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen fratræder - Kasper Brix stiller op 2018-2020 
1-årige pladser på valg  
Rep. private  Nikolaj Vang fratræder - Carsten Sørensen stiller op 2019-2020 
Rep. skoler, inst. Bjarke Voetmann på valg - Claus Jokumsen stiller op 2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg Rekruttering i 2019 frem mod valg i 2020   
Formand   2018-2020 
Medlem   2018-2020 
Medlem  2019-2021 

 



 

Formand for faste udvalg på valg i lige år 
Eliteidræt  Martin Bro ikke på valg 2018-2020 
Event & Konkurrence  Claus Jokumsen ikke på valg 2018-2020 
Breddeidræt  Nikolaj Vang ikke på valg 2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed Martin Oskar Broe ikke på valg  2018-2020 
Idrætspolitisk  Jakob Færch ikke på valg  2018-2020 
Miljø- & Natur  Jakob Færch ikke på valg 2018-2020 
Kommunikation & Medier  Ole Svarre ikke på valg 2018-2020 
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år 
Innovation & Udvikling Morten Hansen ikke på valg 2018-2020 
 
 
Såfremt vedtægtsændring (§14 punkt 10) stemmes igennem.  
 
2-årige pladser på valg i ulige år 
Formand Jakob Færch på valg - Genopstiller  2019-2021  
Bestyrelsesmedlem Ledig - Nikolaj Vang stiller op 2019-2021 
Bestyrelsesmedlem  Ledig - Katrine Kock Frandsen  2019-2021 
Rep. private  Nikolaj Vang på valg - Carsten Sørensen stiller op  2019-2021 
Suppleant Kasper Brix på valg - Emma A. Heidemann stiller op 2019-2021 
2-årig pladser på valg i lige år  
Kasser  Alicja Cupial fratrådt - Brian Hansen stiller op 2018-2020  
Næstformand Casper Steinfath ikke på valg  2018-2020 
Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen fratræder - Kasper Brix stiller op 2018-2020 
Rep. skoler, inst. Bjarke Voetman fratræder - Claus Jokumsen stiller op 2018-2020 
1-årige pladser på valg (UDGÅR) 
Rep. private   2019-2020 
Rep. skoler, inst.  2019-2020 
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år 
Revisor  Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020 
Ordensudvalg Vælges første gang på årsmødet i 2020  
Formand  2020-2022 

Medlem  2020-2022 

Medlem  2019-2021 

Formand for faste udvalg på valg i lige år 
Eliteidræt  Martin Bro ikke på valg 2018-2020 
Event & Konkurrence  Claus Jokumsen ikke på valg 2018-2020 
Breddeidræt  Nikolaj Vang ikke på valg 2018-2020 
Uddannelse & Sikkerhed Martin Oskar Broe ikke på valg  2018-2020 
Idrætspolitisk  Jakob Færch ikke på valg  2018-2020 
Miljø- & Natur  Jakob Færch ikke på valg 2018-2020 
Kommunikation & Medier  Ole Svarre ikke på valg 2018-2020 
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år 
Innovation & Udvikling Morten Hansen ikke på valg 2018-2020 
 



20.	februar	2019	

	

	

Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
Kandidat:	Genopstiller	-	Formand		
	
Navn:	Jakob	Færch	 	 	 Alder:	43	år	
Adresse:	Tuborgvej	46,	1.	Th.	 	 Postnr.	/	By:	2900	Hellerup	
Tlf.:	28694774	 	 	 E-mail:	jakob@dsrf.dk		
	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub:	
Copenhagen	Watersports		
Bellevue	SUP	&	Surf		
	
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	(for)blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:	
Jeg	vil	i	den	kommende	periode	fortsætte	arbejdet	for	at	styrke	DSRF	som	organisation	og	
etablering	som	en	fast	del	af	det	danske	idrætslandskab.	Som	formand	vil	jeg	gå	forrest	for	at	sikre	
forbundets	position	inden	for	dansk	idrætsorganisering	og	-politik,	herunder	medlemskab	af	og	
indflydelse	i	Danmarks	Idrætsforbund.		
Det	er	min	ambition	og	motivation,	sammen	med	resten	af	bestyrelsen,	sekretariatet	og	alle	
frivillige,	at	føre	forbundet	videre	på	den	anden	side	af	den	nuværende	olympiske	cirkle	(Tokyo	
2020),	fastholdelse	af	surfing	på	OL-programmet	frem	mod	Paris	2024,	DSRF	optagelse	som	
fuldgyldigt	og	fast	medlem	i	DIF,	og	forhandling	af	en	ny	strategiaftale	med	DIF	i	2021	(for	
perioden	2022-2025),	der	kan	sikre	et	bæredygtig	grundlag	for	forbundet	i	fremtiden.		
	
DSRF	er	fortsat	i	en	etableringsfase,	der	formentlig	vil	vare	en	del	år	endnu.	Der	er	i	de	kommende	
år	fortsat	behov	for	et	stort	fokus	på	innovation	og	udvikling,	der	kan	være	med	til	at	sikre	
forbundets	økonomi,	position	og	relevans	for	medlemmer	og	samarbejdspartnere.	Med	vækst	og	
forankring,	kommer	også	et	stigende	behov	for	og	krav	til	at	styrke	de	faste	rutiner,	governance	
principper.	Det	er	her	behovet	for	en	bredt	sammensat	bestyrelse	øges,	aktive	udvalg	med	mange	
frivillige	kræfter	fra	hele	miljøet	hjælper	til,	og	at	vi	som	forbund	sikrer	sekretariatets	flere	
ressourcer.	Den	organisatoriske	udvikling	er	ekstremt	vigtigt	i	de	kommende	år,	såfremt	vi	skal	
lykkes	med	vores	ambitioner.		
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	

• Viden	og	historik	med	forbundets	udvikling.	
• Blik	for	udvikling	og	innovation	inden	for	fritidslivet	
• Viden	om	danskernes	idrætsvaner,	motivation,	forankring		
• Stort	netværk	inden	for	den	danske	idrætssektor,	kommuner,	fonde	mv.	
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• Projektudvikling	og	-styring,	viden	om	og	erfaring	med	fundraising		
• Stort	drive	og	engagement		

	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	herunder		

• Kaptajn	på	danske	rafting	landshold	siden	2002	(10+	EM/VM	deltagelser)	
• Deltaget	SUP	races	i	DK,	tour/DM	siden	2013		
• Udvikling	af	SUP	aktivitet	og	SUP-ER	Glad	for	vand	projekt	2013	(Copenhagen	Watersports)	
• ISA	SUP	course	presenter,	uddannet	SUP	instruktører	I	DK	siden	2014	
• Initiativtager	og	ansvarlig	for	STOKED	Aktive	unge	i	det	våde	element	2016	(DSRF)	
• Medarrangør	DM	SUP	3	gange		
• Medarrangør	af	ISA	VM	SUP	&	Paddleboard	2017	
• Initiativtager	til	projekt	SUB-HUB	2019	(Bellevue	SUP	&	Surf)	

	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	

• Stifter,	formand	og	bestyrelsesmedlem	i	Copenhagen	Watersports	(2001	–	i	dag)		
• Stifter	og	Formand	i	Dansk	Rafting	Forbund	(2002-2013)	
• Stifter	og	Formand	i	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	(2013	–	i	dag)		

	
Erhvervserfaring:	

• Uddannet	cand.	scient.	Idræt/bachelor	friluftsliv		
• 15+	år	erfaring	med	aktivitetsudvikling,	foreningsudvikling,	facilitetsudvikling	bredt	inden	

for	danskernes	fritidsliv.	
• Idrætskonsulent	Københavns	Idrætsanlæg	/	Københavns	Kommune	(2004-2007)		
• Udviklingskonsulent	Lokale	og	Anlægsfonden	(2008	–	i	dag)		

	
	
	
Underskrifter	
DSRF-forenings	formand:	
	
Jeg	indstiller	ovennævnte	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
Navn:	Jakob	Agergaard	(formand)		Klub:	Copenhagen	Watersports		
	
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
Navn:	Jakob	Færch		
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Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
Kandidat	–	Bestyrelsesmedlem		
	
Navn:							Nikolaj	vang																																																																							
Alder:	41	
Adresse:	Strandløkkevej	4																																																												
Postnr.	/	By	5400	Bogense		
Tlf.:	27137937																																																																																	
E-mail:	nvang77@gmail.com	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub/organisation:	Skåstrup	Surf	&	Paddle	Forening		
 
 
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	(for)blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:	
Jeg	brænder	for	surf	livsstilen	og	jeg	har	hele	mit	voksenliv	været	involveret	i	foreningsliv.		Jeg	vil	
forsat	meget	gerne	være	med	til	at	udbygge	vores	organisation,	og	være	med	til	at	nå	vores	
ambitiøse	målsætninger.	Men	vigtigst	af	alt	syntes	jeg	bare	det	er	FEDT	at	være	med	i	vores	team	
af	folk	der	gerne	vil	noget	for	sporten/livsstilen.			
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	
Mange	års	erfaring	som	leder	og	organisator.	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	herunder		
Har	kitsurfet	i	10+	år	og	startede	med	SUP	for	5	år	siden,	blev	instruktør	for	3	år	siden	og	Presenter	
sidste	år.		
Jeg	har	de	sidste	3	år	haft	kajak/SUP/kiteskole	på	Nordfyn.	Og	er	med	stifter	af	surfbrandet:	
psychoreef	der	har	eksisteret	i	6	år	
	
	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	
Som	18	årig	startede	jeg	selv	min	egen	idrætsforening	op.	Og	har	siden	den	gang	altid		været	aktiv	
i	div.	Foreninger	det	være	sig	både	som	træner	og	bestyrelse	medlem.	Her	kan	nævnes:		
Opstart	af	Nr	Nissum	rugbyklub,	træner	og	formand	
Opstart	af	Cafe	logos	(	filosofi	klub),	bestyrelsesmedlem		
Århus	rugby	klub,	bestyrelsesmedlem	(1	div.	Flere	gange	Danmarks	mester	)	
Åbyhøj	tennisklub,	bestyrelsesmedlem,	ansvar	for	bredeafdelingen	(2	div.	450	medlemmer)	
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Erhvervserfaring:	
20	år	som	skolelærer	hvoraf	2	som	skoleleder,	udover	dette	har	jeg	arbejdet	17	år	som	
selvstændig.	
 
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
	
	
Navn:	Nikolaj	Vang		
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Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
	
Kandidat	–	bestyrelsesmedlem		
Navn:										 Kasper	Brix																																																																					
Alder:		 30	år		
Adresse:								 Lars	Jensens	vej	9																																																																			
Postnr./By		 9480	Løkken	
Tlf.:										 22	91	20	70																																																																								
E-mail:		 Kasperbrix@me.com	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub/organisation:	Løkken	Surf	Klub	
 
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	(for)blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:	
Fortsat	at	være	med	til	at	skabe	fremgang	for	DSRF	og	støtte	op	omkring	en	sund	kultur	som	
endnu	mangler	gode	faciliteter	langs	vores	kyster,	der	kan	huse	de	mange	kommende	
vandsportsentusiaster	på	sigt.		
Være	med	til	at	præge	især	Vendsyssel	imod	mere	fokus	på	det	blå,	så	vores	strande	og	hav	bliver	
en	del	af	vores	opvækst	som	noget	man	bruger	og	ikke	er	bange	for	men	som	man	lærer	at	forstå,	
forholde	sig	til	og	respektere.		
Jeg	vil	med	min	bestyrelsespost	bidrage	med	mine	erfaringer	fra	mine	skole,	efterskoler,	højskoler	
erfaringer	som	jeg	bruger	i	mit	privat	kommercielle	erhverv	-	der	forhåbentligt	kan	hjælpe	andre	
foreninger/kommercielle	rundt	om	i	dk.	
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	
Både	mine	4	frivillige	år	med	Surf	touren	ift,	events,	frivillige,	markedsføring,	sponsor	aftaler,	men	
også	mine	erfaringer	med	mine	virksomheder	som	arbejder	tæt	sammen	med	kommunen	om	at	
skabe	et	nyt	Løkken	hvor	vandet	er	i	fokus,	hvor	man	arbejder	med	foreninger,	lokale	
erhvervsdrivende,	skoler,	institutioner	m.fl.	
	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	herunder		

• 4	år	med	den	Danske	surf	tour	2014,	15,	16	og	17.			
• Ejer	North	Shore	surf	Løkken	og	huset	HAVS	i	Løkken,	som	skaber	bindeled	imellem	mange	

udøvere.			
• Har	selv	surfet	i	15	år	-	windsurfet,	kitesurfet,	sup	surfer	og	alm	bølge	surfing.	
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Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	
• 4	år	med	den	Danske	surf	tour	2014,	15,	16	og	17.	
• Nuværende	DSRF	bestyrelsesmedlem	

	
	
Erhvervserfaring:	

• Tømrer	
• Serviceøkonom	

	
Underskrifter	
 
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
	
	
Navn:	Kasper	Brix			
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Sensitivity:	Internal	

	

	
Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
Kandidat:	Bestyrelsesmedlem			
	
Navn:		Brian	Hansen	 	 	 Alder:	47	År	
Adresse:	Gildbrovej	36,	3	tv	 	 Postnr.	/	By	2635	Ishøj	
Tlf.:	 93831224	 	 	 E-mail:	brylle@outlook.com	
	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub:		
Hornbæk	Surf	Club	og	Copenhagen	Surf	Club	
	
Overvejelser	omkring	kandidatur	
Da	jeg	tidligere	har	deltaget	i	bestyrelsesarbejde	i	forbindelse	med	at	fremme	sport,	vil	jeg	
gerne	videreføre	nogle	af	mine	erfaringer.	
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	
Jeg	er	til	daglige	projektleder	i	men	egen	virksomhed,	og	arbejder	til	daglig	med	
ledelse,	og	sikre	succes	i	projekter.	Ydermere	kender	jeg	en	del	til	eliteidræt,	da	
jeg	selv	tidligere	har	været	windsurfer	på	eliteplan.		
	
Erfaring	
Jeg	har	surfet	i	2	år,	og	har	brændt	for	det	fra	første	gang	jeg	prøvede	i	Hornbæk.	Siden	da	har	
jeg	ønsket	at	bidrage	til	at	udvikle	sporten	
	
	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	
Projektleder,	som	arbejder	med	forandringsledelse	i	egen	virksomhed.		
	
Erhvervserfaring:	
Jeg	har	22	års	erfaring	fra	IT	–	Branchen,	hvor	de	11	år	af	dem	har	været	som	selvstændig.		
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
	
Navn:	Brian	Hansen	
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Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
 
Kandidat	–	Bestyrelsesmedlem,	repræsentant	skoler/institutioner	
	
Navn:	Claus	Jokumsen																																																																											
Alder:	38	
Adresse:	Skolestien	6,	Klitmøller																																																																									
Postnr.	/	By	7700	Thisted	
Tlf.:	22775253																																																																																	
E-mail:	cjo@vuctm.dk	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub/organisation:	Thy	Mors	HF	&	VUC	(HF-Cold	Hawaii)	
 
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	(for)blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:	
Et	helt	ny	startet	forbund	der	skal	finde	sin	egen	form	er	en	enormt	spændende	proces.	Jeg	ønsker	
at	følge	med	og	at	påvirke	denne	proces	i	en	retning	hvor	der	er	medejerskab	fra	udøverne	og	de	
lokale	miljøer.	
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	

• Indblik	i	den	etablerede	surfkultur	i	og	omkring	Klitmøller.	
• Erfaring	med	udviklings	projekter	inden	for	event,	uddannelse	og	innovation	

	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	herunder		
Flyttede	til	Klitmøller	i	2000	og	har	surfet	siden.	(Longboard	og	shortboard)		
Har	arbejdet	med	HF	Cold	Hawaii	siden	2013	
	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	
Div.	frivillig	opg.	
	
	
Erhvervserfaring:	
Har	arbejdet	med	HF	Cold	Hawaii	siden	2013	
	
 
Kandidat	til	bestyrelse:	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
Navn:	Claus	Toft	Jokumsen		
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Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
 
Kandidat:	Bestyrelsesmedlem,	repr.	for	private/selvorganiserede		
	
Navn:	Carsten	Sørensen	 Alder:43		
Adresse:	Dirchsvej	33			 Postnr.	/	By:	2300	København	S		
Tlf.:	29215225		 	 E-mail:	calinso@hotmail.com	
Tilknyttet	DSRF-forening/klub:	Selvorganiserede/Private			
 
 
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	(for)blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:	
Har	været	i	og	omkring	sup	og	surf	miljøet	siden	den	spæde	start	for	en	del	år	siden.		
Har	lavet	SUP	Tour	og	DM	I	SUP	for	DSRF	de	sidste	par	år.	Er	uddannet	SUP	instruktør,	arbejder	
som	instruktør	ved	siden	af	mit	job	som	lærer.	I	mit	job	som	lærer	bruger	jeg	SUP	som	en	del	af	
arbejdet	med	børn	med	særlige	behov.	Derudover	Padler	jeg	selv	alt	det	fritiden	tillader.	Med	alt	
dette	i	baggagen	mener	jeg,	jeg	kan	bidrage	til	at	forsætte	den	gode	udvikling	der	er	i	SUP/	raft	og	
surf	miljøet	i	Danmark.	I	mit	daglige	arbejde	som	lærer	på	en	specialskole	er	jeg	vant	til	at	arbejde	
målrette	og	proces	orienteret	frem	mod	de	opstillet	mål	der	måtte	være.		
	
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	

• Hands	on	kendskab	til	afholdelse	af	SUP	konkurrence	i	Danmark	dette	giver	en	bred	
berøringsflade	til	hvad	der	rør	sig	i	miljøet.		

• Erfaring	i	at	arbejde	med	SUP	i	skoleregi		
• Kontakter	til	private	aktører	i	SUP,	surf	og	kajak	miljøet	i	Danmark		
• Erfaring	med	bestyrelses	arbejde	fra	bla.	Skolebestyrelser		

	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	

• uddannet	ISA	level	1	og	2	instruktør		
• Dansk	mester	2015	i	SUP		
• Arbejdet	som	instruktør	siden	2014		
• SUP	tour	og	DM	arrangør	2017,	2018	og	2019		

	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):	
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• Basket	træner	i	sæsonen	2018		
• Frivillig	til	VM	i	SUP	2017		
• Med	arrangør	af	24h	Viking	Sup	2019		

	
Erhvervserfaring:	

• Folkeskolelærer	siden	2001		
• SUP	instruktør	siden	2014		

	
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
	
	
Navn:	Carsten	Sørensen		
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Valgoplæg	
til	Dansk	Surf	&	Rafting	Forbunds	bestyrelse	
	
Lørdag	den	30.	marts	2019	afholder	DSRF	årsmøde	i	Vorupør.	På	generalforsamlingen	er	der	4	
nuværende	bestyrelsesmedlemmer	på	valg	samt	yderligere	3	ledige	pladser	i	bestyrelsen.	
	
Foreninger,	som	er	medlem	af	DSRF,	kan	indstille	kandidater	til	X	af	pladserne,	mens	
Skoler/Institutioner	kan	indstille	kandidater	til	en	af	pladserne	og	private/selvorganiserede	
medlemmer	kan	indstille	kandidater	til	en	af	pladserne.	Forslag	til	kandidater	skal	være	i	
bestyrelsens	hænde	senest	den	9.	marts	2019.	Dette	gøres	ved	at	udfylde	og	sende	nedestående	
valgoplæg	til	formand,	Jakob	Færch	på	jakob@dsrf.dk,	der	også	kan	kontaktes	såfremt	der	er	
spørgsmål	til	bestyrelsesarbejdet.		
Valgoplæg	fra	de	opstillede	kandidater	vil	fremgå	af	det	årsmødemateriale,	som	bliver	tilgængeligt	
på	dsrf.dk	samt	sendt	via	nyhedsbrev	senest	den	23.	marts.		
	
	

Valgoplæg	
 
Kandidat	–	Suppleant	til	bestyrelsen		
		
Navn:		Emma	Augusta	Heidemann																																																																													
Alder:	25	år	
Adresse:	Silkeborgvej	178	3.mf																																																																									
Postnr.	/	By	8000	Aarhus	C		
Tlf.:		22632405																																																																																
E-mail:	emmaheidemann@gmail.com		
Tilknyttet	DSRF-forening/klub/organisation:	SUP'R	(Aarhus)	
 
Overvejelser	omkring	kandidatur	
	
Min	motivation	for	at	blive	en	del	af	DSRF’s	bestyrelse:		
	-	jeg	er	stærkt	motiveret	for	at	få	lidt	medbestemmelse	og	mere	indsigt	ift	sportens	udbredelse,	
foreningsudbreddelsen,	instruktøruddannelser	mv.		
	
Mine	kompetencer	som	kan	bringes	ind	i	bestyrelsesarbejdet:	
-	geografisk	er	jeg	placeret	godt	med	Aarhus	som	et	stærkt	sup	spot.	Vi	ser	gerne	at	sup	touren	
snart	når	hertil.	Desuden	kan	jeg	bidrage	med	et	kvindeligt	syn	og	tilføre	viden	fra	sup	yoga	og	det	
at	drive	en	sup	forening.	
	



20.	februar	2019	

	
Erfaring	
	
Erfaring	med	det	danske	surf	/	SUP	/	rafting	miljø	herunder	
-	har	de	sidste	tre	år	fungeret	som	instruktør	i	foreningen	SUP'R,	og	nu	også	sup	yoga	presenter	for	
Dsrf.	Til	sup	VM	i	cph	tilbød	jeg	sup	yoga	for	beskuerne	og	var	med	til	waterz	i	2018.	Deltager	i	år	
til	fjord	X-ing	i	Hvide	Sande	og	Waterz	2019	med	sup	yoga.		
	
Erfaring	med	forenings-	og	organisationsarbejde	(frivillig,	ansat,	leder	etc.):		
Udover	min	position	som	chef	instruktør	sidder	jeg	også	som	bestyrelsesmedlem	i	SUP'R	men	stiller	
op	til	næstformand	på	kommende	generalforsamling.	Desuden	står	jeg	for	at	producere	indhold	til	
foreningens	Facebook	og	instagram	profil.		
	
Erhvervserfaring:	
Salgsassistent	Kop	&	Kande	Charlottenlund,	Yoga	instruktør	hos	bfitbyzeenta	Aarhus	
	
	
 
	
Kandidat	til	bestyrelse:	
	
Jeg	bekræfter	hermed	indstillingen	af	mig	som	kandidat	til	Dansk	Surf	&	Raftings	Forbunds	
bestyrelse:		
	
	
Navn:	Emma	Augusta	Heidemann		
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