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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

DATO: 7/3 – 2020 
TID: 15.00 - 18.00 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Caspers Steinfath (CS), Claus Jokumsen (CJ), Brian Hansen (BH), 
Katrine Kock Hansen (KKH), Emma Augusta Heidemann (EAH), Kasper Brix (KB), Carsten Sørensen (CS1), 
Nikolaj Vang (NV) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Simon Brucz (SB), Sofie Hammelsvang (SH) 
 
Afbud: CS, CJ, BH, KKH 
Ordstyrer: JF 
Referent: ML 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Dagsorden bestyrelsesmøde 

i. Dagsorden godkendt. 
ii. Punkter til eventuelt: 

1. Årets specialforbund i DIF 
 

2. Velkomst, præsentation af bestyrelse og sekretariat 

a. SB og SH er nyansatte i DSRF, henholdsvis d. 1. dec. 2019 og 1. marts 2020, og 
præsenterede sig derfor kort for bestyrelsen. SB er ansvarlig for talent og elite samt 
uddannelse i DSRF. SH er ansvarlig for projektet FRI PÅ VANDET. Begge er introduceret med 
artikler på hjemmesiden. 

b. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig ligeledes kort for de nye ansatte. 

 

3. Status og drøftelse af proces og mødekalender for den nye strategiproces, NEW WAVE 
a. Planen for den nye strategiproces, NEW WAVE, blev diskuteret i bestyrelsen med henblik 

på at sikre, at alle prioritere de forskellige møder og opgaver. Det er vigtigt for at kunne 
skabe ejerskab blandt både bestyrelse og sekretariat. 

b. Første kick-off workshop med deltagelse af bestyrelse og sekretariat afholdes d. 8. marts 
2020. Workshop 2 afvikles d. 6. maj og workshop 3, som omhandler en inddragelse af 
DSRFs medlemmer, afholdes i slutningen af maj. DSRFs medlemmer inviteres således til 
strategimøder i Øst og Vest, som annonceres via Facebook og nyhedsbreve til klubberne. 
Workshop 4 afvikles i september og hele strategiforløbet afsluttes d. 9. oktober. 
Sideløbende med de forskellige workshops mødes en intern arbejdsgruppe bestående af 
udvalgte bestyrelsesmedlemmer og ansatte i sekretariatet og kvalificere arbejdet på de 
respektive workshops. 

 



 

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, stand up paddle, rafting, prone 
paddleboarding, surf boat, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand. 

2 

4. Status for DSRF Årsmøde, herunder bestyrelseskandidater samt forslag til årsmødet 

a. Årsmøde 2020 
i. Årsmødet 2020 afvikles i Kulturhuset på Islands Brygge søndag d. 29. marts, og vi 

gentager konceptet med, at kombinere dagen med forskellige workshops. Alle 
medlemmer er inviteret til en fælles dag for miljøet. 

b. Budget 2020 
i. ML fremlagde og gennemgik budget 2020 for bestyrelsen. Generelt er der et stort 

indtægtsgrundlag i 2020 grundet de to nye fondsprojekter, STOKED SUSTAIN og FRI 
PÅ VANDET, som dog modsvarer de udgifter der er forbundet med aktiviteterne i 
projekterne. Der er i 2020 budgetteret med et overskud på ca. 12.000 kr., hvilket af 
bestyrelsen vurderes til at være tilfredsstillende. 

c. Regnskab 2019 

i. ML fremlagde og gennemgik tilsvarende regnskabet 2019 for bestyrelsen. Der var 
budgetteret med et underskud på ca. -132.978 kr. i 2019 og resultatet for 2019 ser 
ud til at lande på -141.310 kr. (den endelig revision er i gang). Set ud fra den 
betragtning, at man i sommeren 2019 valgt at forlænge Martin Bros kontrakt med 
yderligere 6 mdr., hvilket der ikke var budgetteret med i budget 2019, vurderes 
resultatet som værende tilfredsstillende. En bemærkning hertil er netop at 
bestyrelsen i sommeren 2019 besluttede, at det var vigtigt at beholde Martin Bro i 
sekretariatet på trods af, at dette ville minimere forbundets egenkapital. 
Beslutningen blev taget på det grundlag, at man sideløbende forsøgte at rejse 
penge via fonde, hvilket lykkes i december 2019. 

d. Bestyrelseskandidater for 2020 

i. Der blev ved årsmødet 2019 foretaget ændringer i sammensætningen af DSRFs 
bestyrelse, som bl.a. betyder at bestyrelsen kan bestå af 6-8 medlemmer. Ved det 
kommende Årsmøde har følgende personer meddelt at de træder ud af 
bestyrelsen: 

1. Casper Steinfath 

2. Brian Hansen 

3. Kasper Brix 
ii. Det vil efterlade flere ledige poster i bestyrelsen, at ovenstående personer træder 

ud af bestyrelsen. Derfor diskuterede bestyrelsen mulige konstellationer af en ny 
bestyrelse med udgangspunkt i de siddende bestyrelsesmedlemmer og eventuelle 
nye kandidater. Der var fælles enighed om, at man grundet arbejdet med at få 
grundlagt en helt nye strategi for forbundet, som meget vel kan resultere i en ny 
måde at tænke organisering af forbundet på (blandt andet bestyrelses- og 
udvalgsarbejde), bør undlade at få valgt flere nye medlemmer ind i bestyrelsen, 
med fare for, at det vil give en del arbejde, at få arbejdet nye medlemmer ind i 
bestyrelsens arbejde. Desuden har bestyrelsen ikke modtaget valgoplæg for 
eventuelle nye kandidater. 

   
5. Fastlæggelse af DSRF bestyrelseskalender 2020-2021 

i. Bestyrelsen diskuterede mødestruktur- og ratio i forhold til muligheden for fysiske 
møder, skype møder, tid som er muligt at afsætte blandt bestyrelsesmedlemmer 
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m.v.  Der er bred enighed om at fysiske møder er godt, men at det også er 
tidskrævende. Der skal derfor findes en god balance for møder i bestyrelsen. 

ii. Beslutning: ML vil på bestyrelsens konstitueringsmøde umiddelbart efter 
Årsmødet 2020 præsentere en plan for bestyrelsens møder i 2020-2021. 

  

6. Orientering om rafting case mellem IRF og WRF 
a.  JF orienterede kort om den verserende sag mellem International Rafting Federation (IRF) 

og World Rafting Federation (WRF). IRF har de seneste par år arbejdet på, at blive medlem 
af GAISF (Global Association of International Sports Føderations), som er et skridt mod, på 
sigt, at blive et anerkendt internationalt idrætsforbund under IOC. Det lykkes IRF i starten 
af 2020 at blive godkendt af GAISF, men forløbet har været præget af større udfordringer, 
da en ’udbrydergruppe’ fra IRF i 2018, i lederskab med ICF (International Canoe Federation) 
stiftede en ny organisation; WRF. 
Den konkrete sag er, som det er tilsvarende med stand up paddle sporten mellem ISA og 
ICF, et tegn på at større idrætsorganisationer som for eksempelvis ICF, forsøger at trække 
flere idrætsgrene ind under ét og samme forbund. 

 
7. Orientering om SUP Case mellem ISA og ICF 

a. JF orienterede kort om sagen mellem ISA og ICF vedr. organisering af SUP. Sagen blev i 
efteråret 2019 indbragt til CAS og på daværende tidspunkt lød det, at man i løbet af 4-6 
mdr. ville træffe en afgørelse. Der har dog endnu ikke været nogen tilkendegivelser fra CAS 
om en endelige afgørelse og vi venter derfor fortsat på resultatet fra sportsdomstolen. 

 
8. Periodiseringsmidler i DIF, status på projektmidler 

a. Bestyrelsen blev orienteret om periodiseringsmidlerne i DIF. Midlerne er ”ekstra” midler i 
DIF-idrætten, hvor DIFs bestyrelse har afsat 24 mio. kr. at fremme medlemsvæksten i DIF. 
Første fase betegnes som ”vækstmidler” hvor målgrupperne voksen og teenagere 
prioriteres og/eller nye projekter som udvikles gennem såkaldte systematiske 
innovationsprocesser. 

b. For de systematiske innovationsprocesser har DIF valgt at fokusere på to idrætter: SUP og 
kampsport. DSRF har derfor været inviteret til møde i DIF i december 2019 med henblik på, 
at diskutere muligheden for, at få del i midlerne. Interesserede forbund vil kunne søge 
midlerne (det er fortsat uvist hvor mange midler der er tale om) ud fra konkrete projekter 
indgivet af forbundet. Der forventes en mere konkret afklaring på periodiseringsmidlerne i 
foråret 2020. 

 

9. Status på diverse fondsprojekter 
a. ML orienterede kort om forbundets fondsprojekter. I øjeblikket foregår der revision af 

STOKED projektet og VM Legacy projekter, som skal afsluttes før STOKED SUSTAIN, kan 
påbegyndes. Regnskabet for begge projekter ligger til revision og forventes afsluttet i uge 
11.  

b. Projektet, FRI PÅ VANDET, blev startet op 1. marts da Sofie Hammelsvang blev ansat i 
forbundet. Projektets aktiviteter og indsatser udvikles og konkretiseres i løbet af marts og 
april måned, og de første aktiviteter forventes at starter i maj/juni. 
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c. DSRF havde søgt Trygfonden om støtte til et nyt sikkerheds og uddannelsesprojekt, som 
forbundet fik afslag på i starten af marts. Projektet lagde op til et tæt samarbejde med 
Trygfondens Kystlivredning og SVØM, som fortsat synes at projektidéerne er yderst 
interessante og relevante. DSRF fortsætter derfor dialogen med de to samarbejdspartnere 
om muligheden for at søsætte udvalgte indsatser. 

 

10. DSRF EM/VM/IOC medaljevindere til DR Sports Showet 

a. DIF og DR afvikler DR Sports Showet én gang om året (start januar) og på baggrund af en 
dialog med flere atleter, diskuterede bestyrelsen om de atleter DSRF har, der opnår et 
Europamesterskab eller Verdensmesterskab, skal inviteres af forbundet til Sportsshowet 
såfremt atleten ikke bliver inviteret direkte af Team Danmark, DR eller DIF. 
Bestyrelsen vurderer at der kan være en rigtig god brandingværdi i, at have atleterne med 
til sportsshowet og at det er en vigtig anerkendelse af atleternes præstationer. 

b. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at det er vigtigt at prioritere at få atleter med til 
Sportsshowet, og at det er gældende for Europamestre og Verdensmestre i det forgange 
år.   

 
11. DSRF Eventstrategi, herunder status Euro Tour 2020 

a. ML og CS1 orienterede bestyrelsen om arbejdet med Eurotour 2020. Det er blandt lykkes, 
at rejse finansiering igennem Ringkøbing Skjern Kommune og Feriepartner, som har støttet 
eventen med henholdsvis 25.000 kr. og 40.000 kr. En stor del af eventen er planlagt, men 
eventcrewet er også blevet nødsaget til at forholde sig til regeringens anbefalinger for 
afviklingen af events i forhold til spredningen af corona virus (COVID-19). DIF har inviteret 
til et informationsmøde mandag d. 9.marts, hvor ML deltager. Vi følger udviklingen tæt og 
der er løbende dialog med Eurotouren. 

 

12. DSRF International Strategi 

a. JF har deltaget på to forløb på NILE (Nordic International Leader Education) som JF blev 
udpeget til at deltage på sammen med 4 andre relevante personer fra forbundende i DIF. 
Uddannelsen er relevant i forhold til DSRFs internationale arbejde og relationer.  

 

13. Eventuelt 

a. Årets specialforbund 
i. DSRF har sendt en ansøgning til DIF med henblik på, at blive nomineret til årets 

specialforbund. Uddeling af prisen som årets specialforbund blev introduceret i DIF 
i 2018 og de tidligere vindere er Dansk Barsket Forbund og Dansk 
Arbejderidrætsforbund. Vinderen modtager 100.000 kr. 

 

Næste bestyrelsesmøde i DSRF afholdes d. 28. marts 2020 i København i forbindelse med Årsmøde 2020. 
 


