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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

DATO: 26. – 27. oktober 2018 
TID: Fredag 20.00 - 22.30 & lørdag kl. 10.00 - 13.00 

 
Deltagere indkaldt fra bestyrelsen: Jakob Færch (JF), Caspers Steinfath (CS), Claus Jokumsen (CJ), 
Nikolaj Vang (NV), Alicja Cupial (AC), Kasper Brix (KB), Bjarke Voetmann (BV), 
 
Deltagere indkaldt fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Martin Bro (MB) 
 
Gæster indkaldt: Uddannelsesleder Martin Oskar Broe (MOB), praktikant Morten Hansen (MS), DIF 
bestyrelsesmedlem Frans Hammer (FH).  
 
Afbud: BV, CS 
Ordstyrer: JF 
Referent: ML 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt). 
a. Introduktion og velkomst fra JF. Dagsorden godkendt. Ingen punkter blev tilført 

eventuelt. 
 

2. Oplæg og snak om DSRF historik (30 min.) 
a. JF fortalte om hvor DSRF er her og nu og gav herunder en status på hvad det seneste år 

har betydet for DSRF siden optagelsen i DIF. DSRF blev optaget i DIF på baggrund af surf 
sportens entré på OL programmet og det har været vigtigt, at der har været en 
organisation som organiserede surf sporten således, at sporten fik et selvstændigt 
forbund under DIF fremfor eventuelt at blive placeret under et andet eksisterende 
vandsportsforbund. Til sammenligning blev der her talt om den udfordrende situation 
som skate-miljøet i øjeblikket står i. 
 

b. DSRF er pt. optaget i DIF pba. surfsportens midlertidige OL-status. Principielt kan DSRF 
ryge ud af DIF igen hvis surfing ryger af OL programmet. Situationen vil her være at 
DSRF vil skulle vurderes pba. af de almindelige kriterier for medlemskab i DIF. DSRF vil 
skulle ansøge DIF om medlemskab. JF fortalte i det henseende om vigtigheden i, at 
fortsætte den positive udvikling af forbundet, som vil skabe grundlaget for at forbundet 
bliver endnu mere bæredygtigt og professionelt under DIF og derved kan opfylde de 
formelle krav til at fortsætte i DIF uagtet om surfing er på OL-programmet eller ej. 
Status er pt. at DSRF opfylder alle de formellem krav for medlemskab i DIF. 
 

c. ML fortalte at DSRF har en historik med et stort frivilligt engagement og er på meget 
kort tid vokset fra at være et forbund drevet 100% af frivillige til at være et forbund med 
to ansatte og mange klubber og medlemmer som skal serviceres. Det har udfordret 
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måden hvorpå forbundet arbejder på og der er et stort behov for at blive skabt 
stabilitet omkring driften og udviklingen af forbundet. 

 
d. JF fortalte om historikken omkring organiseringen af SUP sporten i Danmark. Herunder 

DSRFs samarbejde med ISA i 2011-12 om at opbygge et dansk surfforbund for 
sufdisciplinerne surfing og stand up paddle, der kulminere med stiftelsen af DSRF pba. 
af det tidligere Dansk Rafting Forbund (DRaF). JF fortalte herudover om initiativerne 
forankret i Dansk Sejlunion (DS) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) med 
afholdelsen af et Stormøde om SUP tilbage i maj 2013, med henblik på at forbundene 
ønskede at påbegynde et arbejde for at understøtte SUP-aktiviteten. 

 
Status for de tre forbund, og deres SUP aktiviteter over de seneste 6 år blev 
gennemgået. DS har haft kursusaktivitet som eneste aktivitet siden 2013. DKF har ingen 
aktiviteter haft indtil forbundet i 2017 begyndte at tilbyde kurser og udlåne SUP udstyr 
til deres klubber. DSRF har afviklet 15-20 events om året siden 2013, uddannet over 300 
instruktører, afviklet Danmarksmesterskaber og særligt igennem projektet stoked gjort 
det muligt for hele 60 nye foreninger at komme i gang med SUP. Herudover har DSRF 
siden 2013 haft eliteaktiviteter med atleter der er i verdenstoppen og vinder EM og VM 
medaljer i SUP.   
 

e. CJ fortalte om konkurrence surf sportens historik i Danmark med konkurrencer tilbage i 
00’erne og frem mod 2011. Derefter havde konkurrence surf sporten en pause, 
hvorefter KB samlede interesser i løbet af 2013 for bl.a. at kickstarte en ny surf tour 
under DSRF i 2014. Der har dermed kørt surf tour under DSRF de sidste 5 år. 

 
f. ML fortalte om udviklingen af white water sporten, herunder rafting, hvor Danmark har 

været repræsenteret til stort set samtlige EM og VM-konkurrencer siden 2001. Sporten 
er dog udfordret på ikke at have de rette forhold i landet og det gør det til tider svært at 
fastholde folk i sporten. JF fortalte i den sammenhæng om projektet Copenhagen White 
Water Park, som vil kunne skabe de helt optimale forhold for white water sporten, og 
også surf-sporten såfremt der fx etableres en stående bølge. Anlægget vil kunne give 
både sporten og forbundet et enormt boost og skabe flere tusinde aktive udøvere. 
Projektet er i øjeblikket blevet godkendt ved budgetforhandlingerne i Dragør 
Kommune, der er udpeget en mulig byggegrund og der venter nu en fremadrettet 
proces, som skal kvalificere projektet og skabe grundlag for at rejse midler via fonde. 

 
3. Drøftelse af bestyrelsesarbejde og forbundets opgaver, herunder hvordan skaber vi sammen 

en velfungerende bestyrelse, herunder vedtagelse af code of conduct for bestyrelsen i DSRF og 
koncept for arbejdsweekend (75 min) 

a. JF introducerede til punktet. ML nævnte samtidig årsagen til at bestyrelsen skulle 
diskutere punktet i relation til DSRFs strategiaftale med DIF, hvor DSRF arbejder med et 
strategispor der fokusere på en professionalisering af DSRF som organisation. 
 

b. Forslag til bestyrelsens code of conduct blev gennemgået af ML. Udover regler som 
berører etik, moral m.v. indeholder code of conduct også punkter til konkret 
bestyrelsesarbejde og indsatser, og ML fortalte om vigtigheden i, at få struktureret 
bestyrelsens arbejde og få afholdt fysiske møder og arbejdsweekender, som kan være 
med til at kvalificere bestyrelsens arbejde. Samtlige bestyrelsesmedlemmer 
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accepterede at indføre code of conduct, og der blev lagt op til 2 årlige faste 
arbejdsweekender og 2 online skypemøder. Dertil planlægges der møder i forbindelse 
med DSRF Årsmøde og andre fysiske møder bør komme ad hoc. 

 
c. MS kom med inputs til hvordan man kunne skabe bedre digitale workflows og udnytte 

den del til, at skabe et bedre arbejdsflow for bestyrelsen. 
 

d. JF introducerede bestyrelsen for den nye udvalgsstruktur bl.a. på baggrund af DSRFs 
strategiaftale med DIF, og som i øvrigt blev præciseret og justeret i DSRF vedtægter 
under 2018-årsmødet. DSRF skal have formaliseret 7 konkrete udvalg: 

 
i. Eliteudvalg 

ii. Breddeidrætsudvalg 
iii. Idrætspolitisk udvalg 
iv. Event- og konkurrenceudvalg 
v. Uddannelse- og sikkerhedsudvalg 

vi. Miljø- og naturudvalg 
vii. Kommunikation- og medieudvalg 

 
Mange af de nævnte udvalg fungerer i mindre eller højere grad fordi DSRF har frivillige, 
som løser arbejdsopgaver indenfor de respektive emner. Udvalgene mangler dog at 
blive formaliseret med kommissorium for hvert udvalg og forankret i bestyrelsen via ét 
eller flere bestyrelsesmedlemmer i hver enkelt udvalg. I strategien er det et mål at 
udvalg er nedsat med kommissorium inden udgangen af 2018. På baggrund af JFs 
oplæg diskuterede bestyrelsen arbejdsopgaver og format i to grupper. 
 
Ved opsamling udtrykte MB, at han synes man til en start skal passe på med ikke at 
overloade bestyrelsen med arbejde, men i højere grad øge bestyrelsesarbejdet step by 
step. 
 
NV gav udtryk for at bestyrelsesmedlemmernes indsats kunne blive defineret ud fra 
hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har af kompetenceniveau. Han udtrykte også 
vigtigheden i, at se på det kommercielle marked ift. indtjeningsmuligheder i forbundet 
og stillede spørgsmålstegn ved hvilket udvalg dette område skulle indgå i. 
 

4. Opgavevaretagelse i bestyrelsen, fordeling af opgaver og udvalgsposter (30 min) 
a. Bestyrelsen vedtog følgende foreløbige ansvarsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer 

og ansatte: 
i. Eliteudvalg: Martin Bro + evt. Casper Steinfath 

ii. Breddeidrætsudvalg: Nikolaj Vang og Michael Lindberg 
iii. Uddannelse- og sikkerhedsudvalg: Martin Oskar Broe 
iv. Miljø- og naturudvalg: Jakob Færch 
v. Events- og konkurrenceudvalg: Alicja Cupial 

vi. Kommunikation- og medieudvalg: Ledig (skal findes en kontaktperson i 
bestyrelsen) 

vii. Idrætspolitisk udvalg: Jakob Færch, Casper Steinfath og Michael Lindberg 
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Der skal nu arbejdes videre med en rekruttering af yderligere medlemmer til de enkelte 
udvalg og kommissorie for hver enkelt udvalg skal færdiggøres og vedtages af 
bestyrelsen. Det forventes at udvalgene er fastlagt senest december 2018. 

 
5. Elitearbejde, status på elitearbejde 

a. MB gav en status på elitearbejdet til bestyrelsen. I hovedtræk var ordene: 
i. Der er igennem det seneste halve år blevet udarbejdet en elitestrategi som er 

iværksat med elitesamlinger og udviklingsarbejde for talent og elitemiljøet. Det 
går positivt fremad, men da det er nyt for surf-miljøet tager det tid, at få sat 
struktur på hele elitesatsningen. 
 
Der er etableret et landstrænerteam med Paulo Rodriques (Portugal) og 
Christen Søndergård. Det har været vigtigt at arbejde med motivationen blandt 
elitesurferne og det har været udfordrende at få elitemiljøet til at acceptere 
forventningerne til eliteindsatsen. 
 
En disciplinanalyse for surfing er blevet godkendt af DIF og det betyder bl.a. at 
surf-sporten er blevet godkendt formelt under DIF, og at der uddeles DIF 
medaljer for første gang i dansk surfings historie. 
 
Danish Surf Tour er et vigtigt element i elitestrategien, da det underbygger et 
konkurrencemiljø, som skal være med til at forme eliteudøverne. 
 
I forbindelse med elitesamlinger arbejdes der på at blive skabt et godt 
samarbejde med La Point Camps som vil muliggøre elitesamlinger i bl.a. 
Sydeuropa. Allerede i november 2018 testes dette af med en elitesamling i 
Marokko. 
 
Der er udviklet et code of conduct for eliteudøver, som skal være med til at 
sætte retningen for eliteudøverne. 
 
Der arbejdes med et format hvor et fast landshold til det forudgående år 
udtages fra en bruttotrup. Det faste landshold tilbydes særlige fordelagtige 
vilkår, som ikke indgår i bruttotruppen. 
 

ii. Idéen om at gøre Surfklubben NASA til et ”DSRF Elitetræningscenter” er blevet 
præsenteret for foreningen. NASA får på nuværende tispunkt 50.000 kr. fra 
Thisted Kommune til at arbejde med eliten i foreningen. NASA har vendt retur 
på DSRFs henvendelse og ytret, at man har svært ved at se sig ind i rollen hvor 
foreningen skal agere elitetræningscenter. Opgaven kræver dog en forholdsvis 
minimal indsats for NASA og derfor opfordres der til, at holde et møde mellem 
NASA, DSRF og Thisted Kommune i december 2018 til en fælles diskussion om 
den fremadrettede indsats. NASA har nemlig samtidig oplyst, at man 
fremadrettet overvejer at sige nej til elitestøtten fra Thisted Kommune, med 
begrundelsen om, at man ikke kan finde de nødvendige ressourcer til at kunne 
foretage en ordentlig afrapportering til kommunen, der har skærpet kravene for 
dokumentation for indsats i relation til økonomisk støtte. 
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MH spurgte indtil hvad man kunne gøre for at løse problematikkerne i NASAs 
bestyrelse og NV spurgte om DSRF som forbund kunne hjælpe NASA med at få 
afrapporteret og struktureret elitearbejdet? ML kommenterede at det var 
sekretariatets fornemmelse at det måske handlede om mere end blot en 
afrapportering, og i højere grad handlede om ressourcer og kompetencer til at 
få lavet en struktureret eliteindsats i klubben. 
 
CJ stillede også spørgsmålstegn til NASAs involvering i elitearbejdet og undrede 
sig over tilbagemeldingen fra NASA, da det var hans indtryk at det ikke kunne 
være en fælles beslutning, man havde truffet i bestyrelsen, men måske i højere 
grad en udvalgsbeslutning. 
 
JF kommenterede på at der er et uudnyttet potentiale for at løfte det lokale 
fokus på elitens rammer, herunder også en fokuseret indsats og struktureret 
træning for og med eliten i NASA. Sammenlignet med andre idrætter og 
foreninger med sub-elite/elite udøvere, så vil selv få og ikke så 
ressourcekrævende initiativer løfte det nuværende niveau meget.   
 
Der var en fælles diskussion om hvordan elitearbejdet fremadrettet skal 
forvaltes og MB tager feedbacken med i sit videre arbejde med elitesatsningen. 

 
6. Fremtidssikring af DSRF, diskussion af økonomisk gearing, indtjeningsmuligheder mv 

a. ML introducerede til punktet og informerede om de udfordringer DSRF står overfor; 
hvor er vi i dag og hvad er situationen fremadrettet. 
 
DSRFs økonomi har siden 2016 primært været styret af fondsmidler fra Nordea-fonden 
pba. STOKED projektet og fra den 1/1 2018 af en strategi- og grundstøtte fra DIF. 
Midlerne fra Nordea-fonden udløber med udgangen af 2018, og da midlerne fra DIF 
ikke er tilstrækkelige til at kunne have to ansatte, er DSRF nødsaget til at hente flere 
fondsmidler eller anden form for indtjening hjem i 2019 for, at kunne bevare de to 
fuldtidsansættelser som forbundet har. 
 
DSRF arbejder på at skabe indtægt via fonde, men er også nødsaget til at se på den 
økonomiske gearing for at fremtidssikre forbundet. Følgende emner blev identificeret 
som mulige indtjeningsområder: 
 
Fonde 
Sponsorere 
Medlemskontingenter 
Platformsøkonomi (services for medlemmer) 
Events 
Uddannelse 
Camps 
Kommercielle partnerskaber 
Service / produkter til skoler 
Salg af merchandise 
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Områderne har forskellige fordele og ulemper ift. at skabe flere midler til forbundet vs. 
udgifter for klubber og medlemmer. Bestyrelsen nåede derfor ikke til enighed om hvilke 
knapper der skal skrues på, og det blev besluttet at der skal opstilles en model for 
indtjeningsmuligheder i DSRF således bestyrelsen kan træffe en fornuftig beslutning 
herom. 
 

b. I forlængelse af ovenstående emne lavede MH et oplæg vedr. sit arbejde i forbundet 
igennem de seneste 3 mdr. MH er under uddannelse som serviceøkonom og har i 
forbindelse med et praktikophold set på, om man kan udvikle en platform til DSRF, som 
kan øge service- og indtjeningsmuligheder i DSRF, herunder produkter som også kan 
komme forbundets klubber og medlemmer til gavn. 
NV kommenterede at han med platformen så gode muligheder for at servicere 
klubberne, men at han også var bekymret for hvor meget arbejde platformen ville 
skabe for DSRF. 
Bestyrelsen godkendte, at man skulle arbejde videre for at få etableret en platform, 
som ville kunne arbejde med nogen af de områder som MH har siddet med. 

 
7. Surf Buddy projekt, beslutning om projekt jf. tilbagemelding og krav fra DIF  

a. ML gennemgik kort Surf Buddy projektet og tankeren bag samt en status på hvor 
projektet er lige nu og her. 
 
DSRF modtog i sommer svar fra DIF om, at man gerne ville støtte projektet såfremt 
forbundet gik sammen med andre forbund om udviklingen af projektet, og herunder 
særligt DKF og DS såfremt projektet ville indeholde noget omkring SUP. På den 
baggrund vendte DSRF tilbage med svar om, at DSRF på baggrund af viden fra både 
app-virksomheder og eksperter ønskede at gennemføre projektet som beskrevet, og at 
et større projekt med flere partnere forudsætter et større budget og deraf større 
bevilling fra DIFs Initiativpulje. DIF har herpå vendt tilbage med svar om, at man 
fastholder sin vurdering af projektet og at DSRF kun vil kunne opnå støtte til projektet 
såfremt det gennemføres som DIF foreskriver. 
 
DSRF har under processen samtidig været forundret over DIFs sagsbehandling, da man 
via referat fra DIFs bestyrelsesmøde i maj måned kunne læse, at projektet blev afvist og 
altså ikke godkendt på betingelse af, at DSRF ville gennemføre projektet som DIF 
anbefalede. Samtidig kunne det ikke ses af referat fra DIFs bestyrelsesmøde i august, 
hvor sagen skulle være blevet behandlet anden gang, at projektet blev diskuteret på ny 
og DSRF vurdere på den baggrund, at DIFs administration har misinformeret DSRF i 
processen. 
 
Bestyrelsen besluttede at vende tilbage med svar til DIF om, at DSRF i tråd med sidste 
tilbagemelding på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde videre med projektet på 
baggrund af de betingelser som DIF har opstillet. JF og ML udarbejder svar til DIF. 

 
8. SUP samarbejdsaftale i regi af DIF, drøftelse af indhold, og beslutning pba. formandsdrøftelser 

med DIF/DS/DKS 
a. JF ridsede situationen op omkring organiseringen af SUP på nationalt og internationalt 

plan og fortalte om den dialog, der startede op i regi af DIF med et dialog møde mellem 
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DIF, DS, DKF og DSRF i foråret 2017, og mere intensivt formandsniveau mellem DSRF, 
DS og DKF og DIFs næstformand Hans Natorp igennem de seneste 6 mdr. 
 
Med udgangspunkt i dialogen med de to andre forbund blev der inden sommerferien 
udarbejdet et notat der indeholdt konkrete samarbejdspunkter, som set fra DSRF side 
af skulle sikre SUP-sporten under DSRF, samme muligheder som andre sportsgrene og 
discipliner har i dag. Notatet lå til grund for at DIFs administration med jurister og 
udviklingschef, skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale mellem forbundene. 
Ved et møde i september 2018 mellem formændene fra henholdsvis DSRF (Jakob 
Færch), DS (Line Markert) og DKF (Ole Tjikøb), DIFs to næstformænd, Hans Natorp og 
Thomas Bach samt udviklingschef Anne Pøhl blev samarbejdsaftalen fremlagt. Her viste 
det sig at ingen af de samarbejdsområder som formændene havde diskuteret på de 
forrige møder indgik i aftalen, men at denne aftale beskrev intentioner og muligheder 
for at de tre forbund kunne indgå samarbejdspunkter på området. JF anførte under 
mødet, at en aftale uden konkret aftalepunkter ikke er en samarbejdsaftale, og vil spilde 
tid for alle involverede. Hvis der skal indgås en aftale, så skal de konkrete punkter som 
blev drøftet og godkendt af formændene på møderækken indarbejdes i aftalen. 
Beslutningen på mødet blev, at DIF vender retur med udkast til en ny aftale hvori et 
bilag til hovedaftalen ville indgå og beskrive samarbejdsområderne. Den nuværende 
hovedaftaleaftale og bilagsaftale blev derfor gennemgået på bestyrelsesmødet. 
 
Bestyrelsen havde overordnet set svært ved at gennemskue hvad konsekvenserne ville 
være af aftalen og der var bekymring for hvordan DSRF ville stå i både sin relation til 
ISA, men også ift. det generelle arbejde med SUP sporten såfremt den nærværende 
aftale blev indgået. Bilagsaftalen indeholdt kun 3 ud af 5 konkrete samarbejdsområder, 
og manglede en præcisering på flere punkter.   

 
b. Bestyrelsen besluttede at det nuværende udkast til aftale skal justeres yderligere før 

der kan laves en konkret aftale. JF udarbejder på baggrund af bestyrelsens 
kommentarer et svar til DIF, som vil indeholde kommentarer til aftalen og krav til hvad 
aftalen bør indeholde før DSRF synes at aftalen er interessant at skrive under på. Der 
forventes at der vil blive behov for en yderligere møderække mellem formændene, og 
evt. med deltagelse af sekretariatsledere, for at justere aftalepunkterne helt på plads. 
Den endelige aftale vil blive sendt til godkendelse i bestyrelsen.  

 
9. Besøg fra Frans Hammer, DIF bestyrelsesmedlem 

a. Frans Hammer var på besøg i bestyrelsen og fortælle om DIF og herunder DIFs 
opbygning og arbejde. Bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål til Frans og 
herunder de områder DIF arbejder med. Bestyrelsen var glade for Frans Hammers 
besøg og interessen i DSRF fra DIF. 

 
10. Strategi, status på strategiaftaler 

a. Punkt gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 

11. IOC Solidarity Funds og udvalgsarbejdet med DSRF som organisation 
a. DSRF har modtaget $20.000 dollars i forbindelse med forbundets ansøgning til IOC 

Solidarity Fund og ML fortalte om de muligheder der ligger i midlerne på baggrund af 
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DSRFs ansøgning. Pengene skal anvendes til at udvikle DSRF som organisation og 
knytter sig derfor til DSRFs strategiaftale med DIF. 
 
NV kommenterede på vigtigheden i at få konsolideret udvalgsarbejdet og få rekrutteret 
de rigtige personer med de rette kompetencer til de pågældende udvalg. 
 
Bestyrelsen besluttede at AC går videre med planlægningen af de arbejdsopgaver der 
ligger indenfor det organisatoriske arbejde og bliver derved main driver på at få 
faciliteret opgaven der ligger inden for ansøgningen til IOC Solidarity Fund. ML blev bedt 
om at afklare processen med DIF ift. de økonomiske forhold i indsatsen. 

 
12. Økonomi, status på STOKED projektet, DSRF økonomi 

 
a. Gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 

 
13. Planlægning af 2019 bestyrelseskalender inkl. arbejdsweekender og årsmøde. 

a. JF laver oplæg til årshjul og sender ud på mail til bestyrelsesmedlemmerne. Årshjul 
godkendes på næstkommende online bestyrelsesmøde i november/december. 

 
14. Evt. 

a. Ingen punkter til eventuelt. 
 
 


