
 
 

Dansk Surf & Rafting Forbund 
Strategiaftale 2022 - 2025 
 
 
Dansk Surf & Rafting Forund fik den 1. december 2021 godkendt forbundets strategiaftale med Danmarks 
Idrætsforbund (DIF). Aftalen definerer en række strategiske fokusområder for forbundets arbejde fra 2022-2025 og er i 
tæt relation til DSRFs overordnede strategi: NEW WAVE 2021-2028. Aftalen definere samtidig en del af den økonomiske 
støtte som forbundet modtager fra DIF. I perioden 2022-2025 er den samlede økonomiske strategistøtte fra DIF på 
1.265.000 kr./året fordelt på fire strategiske spor. Derudover modtager forbundet en grundstøtte fra DIF, som årligt 
justeres ud fra antallet af klubber, medlemmer, aktivitetsgodkendelse m.v.  
 
De fire strategiske spor er i DSRFs strategiaftale 2022-2025 er: 
 
SPOR 1 – Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 
SPOR 2 – Et professionelt og bæredygtigt talent- og elitemiljø 
SPOR 3 – Flere vandsportsaktive børn og unge 
SPOR 4 – Et socialt ansvar i samarbejder med DIF Soldaterprojekt 
 
For hvert strategisk spor fremgår en beskrivelse af den overordnede målsætning, en række resultatmål, en beskrivelse 
af hovedindsatser samt en række procesmål. Derudover er det enkelte spor understøttet af et specifikt budget. 
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Strategiaftale 2022-2025: Dansk Surf & Rafting Forbund 
Spor 1 – Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 

 
Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  
DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 
Både globalt og i Danmark tordner stand up paddle (SUP) og surfing fortsat fremad, som nogle af de største trends indenfor vandsport. Fra 2018 til 2020 har hele 40 foreninger 
meldt sig ind i DSRF og DSRF er med reference til CFR tallene fra 2020 det forbund i DIF, der har den største relative vækst (+1.006 medlemmer). I marts 2021 bekræftede en 
ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut desuden, at hele 3% af den danske befolkning (175.000) er eller har været i konktakt med SUP og surf sporten i 2020. Det er på 
baggrund af disse data at vi vil være udviklingsmotoren for en yderligere massiv vækst på samlet 2.200 medlemmer og samtidig sikre en forankring og fastholdelse af de 
mange foreninger og medlemmer som år for år optages i DSRF.  
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en operationalisering 
af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 - vækst DSRF har ultimo 2022 følgende 
antal medlemmer: 
 
Det samlede medlemstal i 
foreninger er 4.500 fordelt på 75 
foreninger. 
 
500 selvorganiserede 
individuelle medlemmer 
 

DSRF har ultimo 2023 følgende 
antal medlemmer: 
 
Det samlede medlemstal i 
foreninger er 5.000 fordelt på 80 
foreninger. 
 
750 selvorganiserede 
individuelle medlemmer 
 

DSRF har ultimo 2022 følgende 
antal medlemmer: 
 
Det samlede medlemstal i 
foreninger er 5.500 fordelt på 85 
foreninger. 
 
1.000 selvorganiserede 
individuelle medlemmer 
 

DSRF har ultimo 2022 følgende antal 
medlemmer: 
 
Det samlede medlemstal i foreninger er 
6.000 fordelt på 90 foreninger. 
 
1.250 selvorganiserede individuelle 
medlemmer 

Resultatmål 2 - fastholdelse 80% af DSRFs foreninger med 
min. 2 års medlemskab har 35-
50 medlemmer i deres forening. 

Tyve foreninger i DSRF har 
mindsket deres årlige drop-out 
(frafald) med min. 5%. 

100% af DSRFs foreninger med 
min. 2 års medlemskab har 35-
50 medlemmer i deres forening. 
 
 

Vi har sikret at drop-out (frafald) på tværs af 
alle DSRFs foreninger ikke er højere end 
35% (måles fra 2024-2025). 
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Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
Der måles primært på resultatmål 1 gennem CFR opgørelser og DSRFs online medlems- og aktivitetsplatform. 
Der måles primært på resultatmål 2 gennem årlige interne spørgeskemaundersøgelser blandt DSRFs foreninger. De årlige spørgeskemaundersøgelser gennemføres primo november. 
 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg ”↓Indsæt 
nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) "#$% 
 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 linjer) 
 
Den massive vækst indenfor surf og SUP sporten har resulteret i en enorm efterspørgsel på rådgivning og støtte fra DSRF, som typisk relatere sig til uddannelsesaktiviteter, 
aktivitetsudvikling, events, sikkerhed og sparring på foreningsledelse og drift samt hjælp til facilitetsudvikling, fundraising og etablering af lokale udviklingsindsatser. En af 
vores hovedindsatser og nøglen til at kunne lykkes med både at skabe en fortsat udvikling og vækst af SUP og surf sporten samt en fastholdelse og forankring af medlemmerne 
i foreningerne er derfor, at understøtte dette spor med faglige ressourcer, der kan arbejde strategisk og målrettet med sporets indsatser. Det vil være konsulentens opgave, at 
arbejde indenfor de ovennævnte områder, hvor særligt områderne foreningsudvikling, uddannelse og eventaktiviteter vil have et stort fokus. 
 
I et foreningsudviklingsperspektiv, som både skal sikre vækst og fastholdelse, vil vi arbejde videre med flere af de meget positive aktiviteter (lån af udstyrsbank, uddannelse 
m.v.) og de erfaringer vi har med opstarten af nye foreninger gennem de seneste 5 år. Desuden skal eksisterende foreninger og ildsjæle tilbydes grundige og intensive 
rådgivningsforløb, som arbejder med foreningens aktivitetsstruktur, ledelse og frivillighed. Målet er bl.a., at indsatsen giver flere af DSRFs foreninger et stabilt højt antal 
medlemmer, som skal sikre den enkelte klub flere ressourcer til at arbejde med sporten lokalt. Tilsvarende skal en løbende undersøgelse om “drop-out” i foreningerne 
igangsættes og særlige værktøjer og koncepter udvikles i denne sammenhæng. På uddannelsesområdet skal der udvikles nye instruktør og træner uddannelser på et højere 
niveau, og DSRFs uddannelsesportefølje skal udbygges med endnu flere kompetencegivende kurser, som der er stor efterspørgsel på. I denne sammenhæng vil 
videreudviklingen af en digital aktivitetsplatform være et redskab til, at kunne give klubberne og de selvorganiserede udøvere en langt bedre adgang til forbundets aktiviteter 
og produkter samt understøtte kommunikationen mellem forbund og klubber samt selvorganiserede. 
 
Med målet om at stimulere den generelle fortsatte vækst, vil vi desuden øge antallet af deltagere på vores surf og SUP events, camps og workshops, og vi vil samtidig etablere 
tværidrætslige samarbejder med andre vandsportsforbund, herunder; Dansk Vandski og Wakeboard Forbund (DVWF), Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk 
Svømmeunion (SVØM) (særligt Trygfondens Kystlivredning (TFK)). Samarbejdet med DVWF og DFfR dækker indsatser på facilitets-, aktivitets- og eventområdet, imens 
samarbejdet med SVØM og TFK skal styrke sikkerheden blandt vandsportsudøvere generelt. 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er en 
måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
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 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 - 
foreningsudvikling 

Vi har foretaget de fornødne 
organisatoriske ændringer og 
ansat en ny medarbejder ultimo 
januar således der sikres 
ressourcer svarende til en 
fuldtidsansættelse til varetagelse 
af sporets indsatser. 
 
Vi har udviklet og igangsat en 
undersøgelse om ”drop-out” i 
DSRFs foreninger og har 
sideløbende arbejdet med 
udviklingen af endnu stærkere 
rådgivnings- og procesforløb for 
foreninger. 
 
Vi har ultimo juni 2022 besøgt 
min. 10 af DSRFs foreninger 
mhp. at rådgive om bl.a. 
forenings- og 
aktivitetsudvikling, uddannelse, 
facilitetsudvikling m.v. 
 

Vi har gennemført intensive 
rådgivnings- og proces forløb 
om foreningsledelse og drift i 10 
af DSRFs klubber. 
 
Vi har ultimo december 2022 
besøgt yderligere 10 af DSRFs 
foreninger mhp. at rådgive om 
bl.a. forenings- og 
aktivitetsudvikling, uddannelse, 
facilitetsudvikling m.v. 
 
På baggrund af erfaringerne fra 
rådgivnings- og proces forløb i 
udvalgte foreninger har vi 
udviklet en ny guide i 
foreningsledelse og drift som 
matcher de behov og 
udfordringer der eksistere i 
DSRFs klubber. 
 

Vi har gennemført intensive 
rådgivnings- og proces forløb 
om foreningsledelse og drift i 
yderligere 10 af DSRFs klubber. 
 
Vi har udviklet en ny guide om 
fundraising, som distribueres til 
foreningerne. 

Undersøgelsen om ”drop-out” i DRSFs 
foreninger gentages mhp. at kunne måle om 
indsatserne i 2022 og 2023 har haft en effekt 
på ”drop-out” raten i DSRFs foreninger og 
der igangsættes yderligere 1-2 nye indsatser 
på baggrund af resultatet fra undersøgelsen. 
 
Vi har ultimo december 2023 besøgt 
yderligere 10 af DSRFs foreninger mhp. at 
rådgive om bl.a. forenings- og 
aktivitetsudvikling, uddannelse, facilitet 
m.v. 
 
Vi har udviklet en guide om 
facilitetsudvikling som distribueres til 
foreningerne, og vi har startet en proces om 
udvikling af faciliteter i min. 5 foreninger. 

Procesmål 2 - uddannelse En helt ny SUP Instruktør 2 
uddannelse er fuldt integreret i 
DSRFs uddannelsesportefølje. 
 
En online uddannelsesplatform 
er blevet etableret mhp. at 
understøtte undervisernes 
arbejde og optimere det 
administrative arbejde. 
 
Online evalueringer er blevet en 
fast del af alle kurser i DSRF. 

SUP Træner 1 uddannelse er 
udviklet og implementeret i 
DSRFs uddannelsesportefølje. 
 
DSRFs underviserteam er 
udvidet fra 15 til 20 faste 
undervisere og der er afviklet et 
underviserseminar for teamet i 
efteråret 2022. 
 
Pilotprojekt om at skabe bedre 
sikkerhed ved kysten og synergi 

På baggrund af pilotprojekt er 
en national sikkerhedskampagne 
lanceret i samarbejde med 
SVØM/TFK. 
 
DSRFs uddannelsesportefølje er 
suppleret med yderligere 2 
kompetencegivende kurser som 
udbydes på min. 10 lokationer i 
Danmark. 
 

Underviserseminar for DSRFs 
underviserteam er afviklet i efteråret 2023. 
 
Instruktørsamling med min. 40 DSRF 
instruktører er afviklet mhp. 
videreuddannelse og fastholdelse i 
foreningerne. 
 
Min. 75% af DSRFs foreninger har 
instruktører, som enten er uddannet på 
instruktør level 2 eller surf/SUP træner 
niveau. 
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En ny certificeringsordning af 
kommercielle surfskoler i 
Danmark er taget i brug og de 
første 3 surfskoler er blevet en 
del af ordningen. 
 

mellem livrednings- og 
surfsporten er gennemført med 
SVØM/TFK. 

Yderligere 3 surfskoler er blevet 
en del af DSRFs 
certificeringsordning. 
 

 

Procesmål 3 – events og 
selvorganiserede 

DSRFs medlems- og 
aktivitetsplatform er udvidet 
med særlige aktiviteter og 
guidelines målrettet 
selvorganiserede (bl.a. ”how to 
guides” og træningsvejledninger 
indenfor surf og SUP). 
 

Der er blevet afviklet 5 Danish 
SUP Tour og 4 Danish Surf 
Tour events. På Danish SUP 
Tour er gennemsnittet af 
deltagere pr. event øget til 150 
personer. 
 
Der er fundet nye 
navnesponsorater til 
henholdsvis Danish SUP Tour 
og Danish Surf Tour 2023. 
 

Der er gennemført en 
undersøgelse blandt 
selvorganiserede mhp. at få 
mere viden om behov, og der er 
på baggrund af undersøgelsen 
lagt en strategisk plan for 
udviklingen af relevante tilbud 
til selvorganiserede 
(undersøgelsen bygger videre på 
en lignende undersøgelse som 
DSRF foretog i 2020) 

Der er blevet afviklet 5 Danish SUP Tour og 
4 Danish Surf Tour events. På Danish SUP 
Tour er gennemsnittet af deltagere pr. event 
øget til 175 personer 

Procesmål 4 – tværidrætslige 
samarbejder 

I samarbejde med DVWF, DFfR 
og SVØM har vi kvalificeret og 
planlagt vores 
udviklingsindsatser. 

Sammen med DVWF har vi 
udvidet aktivitetsmulighederne 
med SUP i 1 af forbundets nye 
kabelparker. 
 
I samarbejde med DFfR har vi 
afviklet ét fælles event med 
fokus på Coastel Rowing og 
SUP. 
 
Tilsvarende har vi med SVØM 
gjort fem af DSRFs klubber til 
videnstationer for bl.a. 
livredning og sikkerhed. 
 

Vi har sammen med DVWF 
afviklet det første fælles Junior 
Wakeboard og SUP event. 
 
Erfaringerne fra samarbejdet 
med SVØM er blevet samlet i et 
videnhæfte som bruges til at 
rekruttere yderligere DSRF 
klubber som vil være 
kompetencecentre for 
livredning, sikkerhed, surf og 
SUP (se også indsats under 
uddannelse). 

Sammen med DVWF har vi etableret SUP 
aktivitet i min. 5 kabelparker. 
 
Vi har i samarbejde med DFfR afviklet 
endnu ét fælles vandsportsevent. 
 
Vi har i samarbejdet med SVØM gjort 10 af 
DSRFs klubber til kompetencecentre 
indenfor livredning, sikkerhed, surf og SUP. 
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KAN udfyldes men SKAL 
ikke. Udfyldes senest ultimo 
2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1 - 
foreningsudvikling 

    

Procesmål 2 - uddannelse SUP Træner 2 og Surf træner 2 
uddannelse er udviklet og 
implementeret i DSRFs 
uddannelsesportefølje og der er 
planlagt min. 1 kursus med 5 
deltagere for henholdsvis SUP 
og surfing for efteråret 2024. 

   

 Procesmål 3 – events og 
selvorganiserede 

    

Procesmål 4 – tværidrætslige 
samarbejder 

    

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  
 

Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Lønomkostninger 225.000 230.000 235.000 240.000 

Udviklingsarbejde (uddannelse, 
foreningsforløb, koncepter m.v.) 

65.000 60.000 55.000 50.000 

Digital medlems- og 
aktivitetsplatform 

40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

Tværidrætslige samarbejder 40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 370.000 370.000 370.000 370.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 205.000 (lønomkostninger) 205.000 (lønomkostninger) 205.000 (lønomkostninger) 205.000 (lønomkostninger) 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt 
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Samlet økonomisk overblik for alle spor 
 

Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  
Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 370.000 370.000 370.000 370.000 

Spor 2 400.000 400.000 400.000 400.000 

Spor 3 300.000 300.000 300.000 300.000 

Spor 4 195.000 195.000 195.000 195.000 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 
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Strategiaftale 2022-2025: Dansk Surf & Rafting Forbund  
Spor 2 – Et professionelt og bæredygtigt talent og elitemiljø  

 
Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  
DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 
Vi vil løfte dansk talent- og elite surfing og stand up paddle (SUP) til et endnu højere og mere professionelt niveau, som bl.a. skal sikre at de danske surf og SUP atleter 
står stærkt på den internationale sportsscene og opnår topplaceringer og vinder adskillige medaljer ved ESF, ISA, APP og ANOC events de kommende 4 år. En hel central 
indsats for at opnå denne målsætning er, at styrke de administrative ressourcer til at varetage videreudviklingen og koordineringen af  DSRFs talent- og eliteindsatser på 
lokalt og nationalt niveau. 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 - 
Talentudvikling  
 

Vi har indgået 
partnerskabsaftale med 2 
kommuner om etableringen af 
fysiske træningsfaciliteter i tråd 
med DSRFs facilitetsstrategi. 
 
Der er 10 surfere/SUP’ere 
tilknyttet DSRFs talentpool. Og 
alle talenter som er tilknyttet 
DSRFs ’talentpool’ har planlagt 
personlige udviklingsforløb for 
2023-2024 i samarbejde med 
DSRFs sportschef. 

Vi har etableret 2-3 nye 
træningscentre for surf/SUP 
geografisk fordelt mellem 
Jylland og Sjælland.  
 
Alle udøvere som er tilknyttet 
DSRFs ’talentpool’ har været 
igennem et fysisk og mentalt 
testbatteri, som skal give 
udøverne en baseline mhp. 
yderligere udvikling.  
 
DSRFs ATK er udviklet ultimo 
2023 mhp. implementering i 
2024. 

Vi har etableret yderligere én 
nordjysk talent- og trænings 
HUB. 
 
Der er 15 surfere/SUP’ere 
tilknyttet DSRFs talentpool. 

Vi har videreudviklet 
talenttræningscentre til en bredspektret 
talent- og trænings HUB (surf, skate, 
wind) som inddrager alle aspekter af 
surf/SUP sporten. 
 
Min. fire talenter debutere på senior 
landsholdet (SUP/Surf) 
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Resultatmål 2 - 
Verdensklasseatleter SUP 

Vi har fuld hold deltagelse ved 
EM SUP 2022 og top 5 
placering for hold. 
 
Vi vinder en EM medalje i alle 
SUP racing discipliner hos både 
mænd og kvinder. 
 
Vi vinder 1 ISA VM medalje i 
én SUP race disciplin. 
 

Vi vinder 1 ISA VM medalje i 
én SUP race disciplin. 
 
Der er gennemført en trivsels- 
og tilfredshedsundersøgelse 
blandt DSRFs SUP 
landsholdsudøvere. 

Vi har fuld hold deltagelse ved 
EM SUP 2024 og top 3 
placering for hold. 
 
Vi vinder en EM medalje i alle 
SUP racing discipliner hos både 
mænd og kvinder. 
 
Vi vinder 2 ISA VM medaljer i 
én eller flere SUP race 
discipliner. 
 
1-2 handlinger er iværksat på 
baggrund af trivsels- og 
tilfredshedsundersøgelsen. 

Vi vinder 3 ISA VM medaljer i én eller 
flere SUP race discipliner. 
 
Vi vinder 1 EM medalje i disciplinen 
SUP Surf. 
 
Trivsels- og tilfredshedsundersøgelse 
gentages blandt DSRFs SUP 
landsholdsudøvere. 
 
DSRF er godkendt som Eliteforbund 
under Team Danmark med en 
masterplan for udvalgte SUP atleter. 
 

Resultatmål 3 - Surfing Vi har holddeltagelse ved EM 
Surf 2022 med deltagere i alle 
surf discipliner. 
 

Min. 1 af vores surfere går 
videre til 4. runde ved ISA VM 
2023. 
 
Der er gennemført en trivsels- 
og tilfredshedsundersøgelse 
blandt DSRFs Surf 
landsholdsudøvere. 
 
 

Vi har fuld holddeltagelse ved 
EM Surf 2024. 
 
Vi opnår en top 10 placering for 
hold ved EM Surf 2024. 
 
DSRF deltager med 2-4 atleter 
ved Junior World Surfing 
Games. 
 
1-2 handlinger på baggrund af 
trivsels- og 
tilfredshedsundersøgelsen. 
 

En trivsels- og 
tilfredshedsundersøgelse gentages 
blandt DSRFs Surf landsholdsudøvere. 
 
DSRF er godkendt som Eliteforbund 
under Team Danmark med en 
masterplan for udvalgte surf atleter.. 
 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
Konkurrenceresultater måles vha. de officielle ESF, ISA, APP of ANOC resultatlister og medaljestatistikker, samt medaljestatistik indrapporteret til DIF og Team Danmark. 
Arbejdet med talentudvikling måles via samarbejdsaftaler, konkrete fysiske faciliteter og/eller kalender over afviklede DSRF aktiviteter og lokale aktiviteter på centrene.  
 
For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg ”↓Indsæt 
nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) "#$% 
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Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 
linjer) 
 
Vores indsatser er opdelt indenfor talentudvikling, landshold og verdensklasseatleter med fokus på både SUP og surfing. 
 
Indenfor talentudvikling gælder det at vi bl.a. vil etablere et tættere samarbejde med udvalgte kommuner og klubber som skal styrke vores talent- og elitecentre og 
derved stimulere stærke træningsmiljøer og udviklingen af nye surf og SUP talenter. Der skal udvikles solide strategiske indsatser og vi skal bistå det arbejde der foretages 
med den enkelte atlet. Vi skal udvikle lokale og regionale konkurrencer, som skal give atleterne bedre trænings- og konkurrencevilkår og det skal være muligt at etablere 
månedlige træninger og talentsamlinger på tværs af elitecentrene. Talentarbejdet skal desuden understøttes af kvalificerede trænere som er uddannet indenfor 
forbundets ATK, SUP/surf træneruddannelser etc. med henblik på at skabe trygge og bæredygtige træningsmiljøer. 
 
For vores landsholds- og verdensklasseatleter gælder det at vi bl.a. vil forbedre organisationen og strukturen omkring landsholdene og det at være elite surfer/SUP’er. 
Derfor vil en meget markant hovedindsats være, at understøtte arbejdet centralt med faglige kompetencer (ansættelse af sportschef) imens indsatsen blandt 
landstrænerne specifikt vil fokusere på udviklingen af atletens tekniske og fysiske færdigheder. Der skal arbejdes med individuelle behov på baggrund af den enkelte 
udøvers niveau og resultater således der kan arbejdes mere målrettet og specifikt. 
 
Indenfor SUP har DSRF allerede 6 x verdensmester Casper Steinfath, Juniorverdensmester Christian Andersen og Junior VM bronzevinder Caroline Küntzel, men da det i 
den tidligere strategiaftale ikke var muligt at understøtte SUP, vil vi i den kommende aftale adoptere de strategier og principper vi har arbejdet med omkring surfsporten 
de seneste 3-4 år og indarbejde vores verdensklasse SUP atleter i elitearbejdet på linje med surf atleterne. Vi vil således sikre professionelle landstrænere og en langt 
bedre koordineret udviklingsindsats omkring vores dygtigste SUP atleter, som vil være med til at skabe en bedre helhedsindsats på tværs af talenter, klubudvikling og 
verdensklasseatleterne. 
 
Indenfor surf har de seneste 3-4 års arbejde i DSRF været med til, at lægge grundstenene for at kunne arbejde mere strategisk med talent- og elitesurfing i Danmark. 
Hovedformålet har været at skabe en kulturforandring fra ”livsstils surfing” til professionel konkurrence surfing. Denne kulturbearbejdning vil fortsat være en del af 
arbejdet i den kommende strategiperiode, hvor særligt talentudviklingsporet, arbejdet med udviklingen af dygtige juniorer og en styrket administrativ indsats vil være 
afgørende for den videre udvikling og understøttelse af dygtige danske surf atleter. 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 
en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 
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Procesmål 1 
(Talentudvikling)  
 

Vi har ansat en ny sportschef 
ultimo januar 2022, som både 
skal drive 
talentudviklingsaktiviteter og 
organiseringen af DSRFs surf / 
SUP landshold. 
 
Vi har afviklet 2 talent- og 
juniorsamlinger. 
 
DSRF klubber har afviklet 2 
lokale klub konkurrencer og 
DSRFs nationale junior surf 
tour er udvidet med 1 stop.  
 
Vi har udarbejdet en samlet 
facilitetsstrategi for nationale og 
regionale talentcentre og 
trænings HUBs for SUP og surf 
sporten, som skal sikre stærke 
og udviklende træningsmiljøer. 
 

Facilitetsstrategien er blevet 
præsenteret for potentielle 
kommuner og der er indledt 
dialog med 2-3 kommuner om 
etableringen af træningscentre / 
HUBs mhp. at skabe stærke 
træningsmiljøer for talent- og 
elite surfere/SUP’ere. 
 
Vi har udviklet et relevant 
testbatteri for mål af fysiske og 
mentale parametre i samarbejde 
med relevante fysiologer. 
 
Vi har afviklet 2 talent- og 
juniorsamlinger.  
 
DSRF klubber har afviklet 2 
lokale klub konkurrencer. 

Projektgrupper for 
træningscentre/HUBs i Hvide 
Sande, den Sjællandske 
Nordkyst (Hornbæk/Ålsgårde), 
Løkken og Thy er etableret. 
 
Der er afviklet 2 talent- og 
juniorsamlinger  
 
DSRF klubber har afviklet 4 
lokale klub konkurrencer   
 
 

Der er udarbejdet projektbeskrivelser 
og handlingsplaner for etablering af 
regionale talentcentre og trænings 
HUBs i Hvide Sande, den Sjællandske 
Nordkyst (Hornbæk/Ålsgårde), Løkken 
og Thy. 
 
Udøvere i DSRFs talentpool har 
gennemgået fysiologiske tests mhp. at 
forbedre det individuelle talents 
fysiologiske resultater fra baseline i  
2022. 
 
Der er fundet surf/SUP trænere til alle 
DSRFs træningscentre.  
 
Der er afviklet 2 talent- og 
juniorsamlinger  
 
Alle surf/SUP træner tilknyttet DSRFs 
træningscentre er rekrutteret til at 
skulle gennemgå DSRFs ATK koncept. 
 
 

Procesmål 2 
(Verdensklasseatleter SUP) 

Vi har implementeret en ny 
struktur for landstrænere og 
talentudvikling, og ansat 
individuelle trænere til 
specifikke udøvere. 
 
Alle SUP atleter i DSRFs 
talentpool har fået en personlig 
udviklingsplan for 2023-2024. 
  
Internationalt relationsarbejde er 
opstartet i ISAs 

Der er afviklet endnu en 
national landsholdscamp forud 
for EM 2022. 
 
Der er afviklet en national 
landsholdscamp forud for VM 
2022. 
 
Alle SUP atleter på landsholdet 
er blevet fysiologisk testet mhp. 
at lægge fysiologiske 
træningsplaner. 

Der er påbegyndt et mentalt 
udviklingsforløb med de 3 
bedste SUP atleter på 
landsholdet. 
 
Der er afviklet 2 nationale SUP 
racing landsholdscamps i 
København som test forud for 
ISA VM 2024. 
 
Det internationale 
relationsarbejde blandt ISA og 

Der er afviklet 2 nationale 
landsholdscamp forud for VM 2024. 
 
Alle SUP atleter på landsholdet har 
gennemgået fysiologiske tests mhp. at 
forbedre den individuelle atlets 
fysiologiske resultater fra 2022. 
 
Der er tilknyttet yderligere 1 
kommerciel partner til SUP 
landsholdet. 
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medlemsorganisationer mhp. at 
løfte SUP sporten og skabe 
større deltagelse ved ISA VM, 
som er en nødvendighed for på 
sigt at kunne opnå støtte fra 
Team Danmark. 
 
Der afvikles en SUP racing 
camp i Hvide Sande, som test 
forud for Europamesterskaber 
2022. 
 

 
Der er udarbejdet en marketing 
og brandingstrategi for SUP 
landsholdet og der er indgået 
aftale med min. 1 kommerciel 
partner om støtte til SUP 
landsholdet. 

nationale 
medlemsorganisationer er blevet 
monitoreret med henblik på, at 
øge antallet af deltagende 
nationer ved kommende ISA 
VM.   
  

Alle atleter har gennemført en trivsels- 
og tilfredshedsundersøgelse 
(undersøgelsen gennemføres igen i 
2025). 

Procesmål 3 
(Surfing) 

Vi har videreudviklet talent- og 
elitesetuppet for surfere samt 
analyseret individuelle atleters 
behov ift. specifikke trænere. 
 
Nye kontrakter og aftaler er 
forhandlet med trænere. 
 
Alle surf atleter i DSRFs 
talentpool har fået en personlig 
udviklingsplan for 2023-2024. 
 
Der er udviklet en marketing og 
brandingstrategi for DSRFs 
surflandshold. 
 
 

Der er indgået aftale med 1 
kommercielle partner om støtte 
til surflandsholdet.  
 
Der er afviklet 1 national surf 
landsholdscamps. 
 
Der er afviklet 1 international 
surf landsholdscamp ifm. EM 
Surf 2022. 
 
Alle surf atleter på landsholdet 
er blevet fysiologisk testet mhp. 
at lægge fysiologiske 
træningsplaner. 

Der er påbegyndt et mental 
udviklingsforløb med de 3 
bedste surf atleter på 
landsholdet. 
 
Der er lagt individuelle 
udviklings- og handleplaner for 
alle surf landsholdsudøvere. 
 
Der er afviklet en national surf 
landsholdscamp. 

Der er oprettet et online ’DSRF Surf 
Elite Videncenter’ på baggrund af 
forbundets eksterne arbejde med med 
Isabella Nichols (herunder viden og 
erfaringer fra Surfing Australia). 
 
Alle surf atleter på landsholdet har 
gennemgået fysiologiske tests mhp. at 
forbedre den individuelle atlets 
fysiologiske resultater fra 2022. 
 
Der er indgået yderligere aftale med én 
kommerciel partner om støtte til 
surflandsholdet. 
 
Der er afviklet en international surf 
landsholdscamp ifm. VM Surf 2023. 
 
Alle danske atleter fra surf landsholdet 
har deltaget på min. 1 QS 
(Qualification Series) event i Europa. 
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KAN udfyldes men SKAL 
ikke. Udfyldes senest ultimo 
2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     

Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  
 
Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Lønomkostninger 215.000 215.000 215.000 215.000 

Talent- og elite arbejde for SUP/Surf 
(udviklingsaktiviteter, camps, tests 
mv.) 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

SUP og surf specifikke trænere 40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

40.000 
 

Talent- og elitecentre 45.000 45.000 45.000 45.000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 400.000 400.000 400.000 400.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 185.000  
 

185.000 185.000  185.000   

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 
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Samlet økonomisk overblik for alle spor 
 

Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  
Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 0 0 0 0 

Spor 2 0 0 0 0 

Spor 3 0 0 0  

Spor 4 0 0 0 0 

Spor 5 0 0 0 0 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 0 0 0 0 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 
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Strategiaftale 2022-2025: Dansk Surf & Rafting Forbund 
Spor 3 – Flere vandsportsaktive børn og unge 

 
Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  
DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 
Vores ambition er at blive det foretrukne forbund indenfor vandsport for aktivering af børn og unge. Vi vil i fællesskab med de unge udvikle en helt særlig børne- og 
ungestrategi som skal rammesætte vores indsatser og øge antallet af børn og unge i surf og SUP sporten markant. Det vil være vores mål at mange af vores foreninger i 
løbet af strategiperioden får oprettet særlige børne- og unge hold og samtidig skaber et styrket forældresamarbejde således der skabes et rum for at være aktiv på tværs 
af generationer. 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 
(børn/unge træning) 

Ultimo 2022 har 5 foreninger i 
DSRF specifikke børn- og unge 
hold med fast kontinuerlig 
træning/aktivitet 

Ultimo 2023 har 10 foreninger i 
DSRF specifikke børn- og unge 
hold med fast kontinuerlig 
træning/aktivitet 

Ultimo 2024 har 15 foreninger i 
DSRF specifikke børn- og unge 
hold med fast kontinuerlig 
træning/aktivitet 

Ultimo 2025 har 20 foreninger i DSRF 
specifikke børn- og unge hold med fast 
kontinuerlig træning/aktivitet 
 

Resultatmål 2 
(Uddannelse og events) 

Børne- og ungestrategi er 
gennem en række workshops 
udviklet medio 2022 og mindre 
koncepter (fx Girlsurf, Grom 
SUP, Beachlife m.v.) for 
aktivering af børn og unge er 
udviklet og implementeret flere 
steder ultimo 2022. 

DSRFs ATK er udviklet ultimo 
2023 mhp. implementering i 
2024. 
 
20 instruktører (2 pr. klub) 
deltager på kursus målrettet 
aktivering af børn/unge. 
 

Koncept og skabeloner til 
afvikling af lokale børn/unge 
events udvikles primo 2024 og 
der afvikles to børne- og unge 
camps i øst og vest.  
 
Udviklingen af ”SUP’n/Surf’n 
learn” igangsættes mhp. 
implementering af konceptet på 
skoler i 2025. 
 

DSRF er vært for den første 
europæiske børn/unge samling med 
deltagelse fra min. 5 
skandinaviske/europæiske lande. 
 
SUP’n/Surf’n learn implementeres på 3 
skoler 
 
Min. 10 instruktører (2 pr. klub) fra 
nye foreninger med børn- og unge hold 
deltager på kursus målrettet aktivering 
af børn/unge.   
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Min. 10 instruktører (2 pr. klub) 
fra nye foreninger med børn- og 
unge hold deltager på kursus. 
målrettet aktivering af 
børn/unge. 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
Resultatmål 1 måles på baggrund af en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt forbundets foreninger. Sekundært analyseres den generelle vækst af børn og unge i foreningerne via 
foreningernes indberetninger til CFR. Resultatmål 2 måles ved at de respektive materialer er færdigudviklet og uddannelsesforløb er gennemført jf. resultatmålet.  
For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg ”↓Indsæt 
nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) "#$% 
 
Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 
linjer) 
 
Der ansættes en medarbejder i forbundet i januar 2022 hvis primære (80%) funktion er, at være den organisatoriske udviklingsmotor for vores børne- og unge indsatser. 
Der arbejdes strategisk med området henover hele den 4-årig strategiperiode således vi formår at indfri vores ambition og samtidig skabe et fagligt løft på børne- og 
ungeområdet. For eksempelvis skal arbejdet med udviklingen af en børne- og ungestrategi, ATK, nationale indsatser og uddannelsesrelaterede materialer primært pågå i 
første halvdel af strategiforløbet, hvorefter implementering, rådgivning, camp- og eventarbejde m.v. intensiveres senere i strategiforløbet. 
 
Opstarten af børne- og unge hold i foreningerne understøttes centralt med indkøb af udstyr, som stilles til rådighed i en afgrænset periode for de foreninger som kan og 
ønsker at starte børn- og unge hold. I perioden hvor foreningen låner udstyret supportere og rådgiver DSRF den enkelte forening med at søge midler hjem til investering i 
eget udstyr. Forbundet har rigtig gode erfaringer med denne model gennem de to fondsprojekter, STOKED & STOKED SUSTAIN, hvor det gennem 5 år er lykkes at starte 
SUP og surfing op i +50 foreninger. 
 
Det vil være et essentielt fundament, og ikke mindst et ressourcebærende element, for vores børn- og ungeindsats at styrke forældresamarbejdet i vores foreninger. Det 
skyldes bl.a. at SUP og surf sporten fortsat er en relativ ’ung’ sport i foreningsregi, og det klassiske foreningsbillede med involverende forældre skal bygges op. Vi vil derfor 
arbejder med indsatser, som kan stimulere aktiviteter i foreningerne hvor hele ’familien’ inddrages. 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 
en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 
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Procesmål 1 – Strategi og 
uddannelse 

Der er ansat en medarbejder 
primo 2022 og medarbejderen 
har efter to workshops med børn 
og unge udviklet en børne- og 
ungestrategi. 
 

Vi har udviklet min. 2 børn og 
unge ’koncepter’, fx Girlsurf og 
Grom SUP, som kan 
implementeres i foreningerne. 

Der er afviklet en workshop 
med min. 15 deltagende børn og 
unge. 

Vi har udviklet DSRFs ATK som tager 
afsæt i viden om træning af børn og 
unge samt erfaringer fra de afviklede 
workshops og børn- og unge 
instruktører i foreningerne. 

Procesmål 2 – Forankring Fem foreninger med potentiale 
og tilstrækkelige ressourcer har 
igangsat særlige børn og unge 
hold. 

Familie-koncept til foreninger er 
udviklet mhp. implementering i 
2023. 

Fem nye foreninger med 
potentiale og tilstrækkelige 
ressourcer har igangsat særlige 
børn og unge hold således der 
nu i alt er 10 klubber i DSRF 
med børn og unge hold. 
 

Der gennemføres en 
spørgeskemaundersøgelse omkring 
forældresamarbejdet i foreningerne 
mhp. at udvikle aktiviteter som kan 
styrke inddragelsen af forældre i  
foreningerne. 

Procesmål 3 – Camps & events  2 junior SUP og 2 junior surf 
events/camps er blevet afviklet i 
løbet af efteråret 2022. 

1 junior SUP og 1 junior surf 
camp er blevet afviklet i løbet af 
foråret 2023. 

1 junior SUP og 1 junior surf camp er 
blevet afviklet i løbet af efteråret 2022. 

Procesmål 4 – kommunikation 
og evaluering 

En særlig SoMe kampagne er 
blevet afviklet mhp. at involvere 
børn- og unge i udviklingen af 
børne- og unge strategien. 
 
Der er foretaget en SoMe 
indsats mhp. at kommunikere 
den nye børne- og unge strategi. 

Der sendes spørgeskemaer ud til 
alle foreninger under DSRF 
samt foreninger med særlige 
børn- og unge hold med henblik 
på dels at kunne måle på 
resultatmål 1, men også at få 
mere viden om muligheder og 
udfordringer. 

Min. to unges (pige+dreng) 
historie om at dyrke 
SUP/surfing er blevet 
portrætteret i artikler, som 
kommunikeres via online 
medier. 
 
Der er blevet foretaget min. to 
Instagram ”takeovers” af 
børn/unge i forbindelse med 
events/camps. 

Der sendes spørgeskemaer ud til alle 
foreninger under DSRF samt 
foreninger med særlige børn- og unge 
hold med henblik på dels at kunne måle 
på resultatmål 1, men også at få 
yderligere viden om muligheder og 
udfordringer. 

 
KAN udfyldes men SKAL 
ikke. Udfyldes senest ultimo 
2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     
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Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  
 
Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Lønomkostninger 230.000 230.000 240.000 245.000 

Uddannelse (ATK, SUP’n learn m.v.) 30.000 30.000 15.000 10.000 

Workshops (børn/unge) 10.000 
 

5.000 
 

5.000 5.000 

Eventaktiviteter 5.000 
 

10.000 25.000 25.000 

Udstyr 25.000 25.000 15.000 15.000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 300.000 300.000 300.000 300.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 170.000 (lønomkostninger) 170.000 (lønomkostninger) 170.000 (lønomkostninger) 170.000 (lønomkostninger) 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 
 

Samlet økonomisk overblik for alle spor 
 

Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  
Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 0 0 0 0 
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Spor 2 0 0 0 0 

Spor 3 0 0 0  

Spor 4 0 0 0 0 

Spor 5 0 0 0 0 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 0 0 0 0 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 
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Strategiaftale 2022-2025: Dansk Surf & Rafting Forbund 
Spor 4 – Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 

 
Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december i skriver her.  
DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 
Vi ønsker fortsat at være med til at reintegrere og resocialisere fysisk og psykisk skadede veteraner i samfundet. Dette skal ske ved både at skabe nye og understøtte eksisterende 
træningsfællesskaber for veteranerne og deres pårørende, hvor surfing og stand up paddle (SUP) aktiviteterne er omdrejningspunktet. Igennem indsatserne i Soldaterprojektet, skal 
der således skabes grundlag for at veteraner får en bedre tilværelse, med afsæt i idrætten. 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 
 
Safe Zones 

Stabilisering af 3 igangværende 
Safe Zones* i henhold til DIF 
Soldaterprojekts ”Safe Zone 
kodeks” samt etablering af 1 
nye Safe Zone. 
 
* Safe Zones er et kontinuerligt 
idrætstilbud (både sommer og 
vinter) forbeholdt skadede 
veteraner og i nogle tilfælde 
deres pårørende. Det er et sted, 
hvor de møder mennesker, der 
ikke dømmer dem og som 
møder dem i øjenhøjde. 
Veteranerne kan derved træne 
deres sociale færdigheder, 
hvilket øger chancerne for, at de 

Stabilisering af 4 igangværende 
Safe Zones i henhold til DIF 
Soldaterprojekts ”Safe Zone 
kodeks” samt etablering af 1 
nye Safe Zone. 

5 antal velfungerende, 
forankrede & stabile Safe Zones 
(efter DIF Soldaterprojekts 
”Safe Zone kodeks”) samt 
etablering af 1 ny Safe Zone.  
 
 

6 antal velfungerende, forankrede & 
stabile Safe Zones (efter DIF 
Soldaterprojekts ”Safe Zone kodeks”). 
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kan reintegreres og 
resocialiseres i samfundet.  
En Safe Zone antages som stabil 
og forankret, når den finder sted 
ugentligt, tovholder er 
mødestabil og når 5-10 
veteraner deltager ugentligt (for 
yderligere beskrivelse af en 
stabil Safe Zone henvises til 
vedhæftede ”Safe Zone 
kodeks”).  
 

Resultatmål 2 
 
Foreningsinklusion 
 

 3 veteraner skal integreres i 
DSRF foreninger. 
En veteran anses som integreret, 
når vedkommende betaler 
kontingent og deltager i 
foreningens aktiviteter, som 
ligger ud over aktiviteter under 
DIF Soldaterprojekt.  

4 veteraner skal integreres i 
DSRF foreninger. 

5 veteraner skal integreres i DSRF 
foreninger. 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
Veteranerne følges tæt i DIF Soldaterprojekt, og transaktion imellem veteran og ”alm” idrætsmedlem understøttes af Safe Zone tovholderne og projektkonsulenten. Vi har dermed 
hands-on i forhold til de enkelte deltagere og vedtagne resultatmål. Resultatmål 1 skal understøtte resultatmål 2.  
 

• Årlig kvalitativ vurdering fra veteraner udført af DIF Soldaterprojekt i forbindelse med Safe Zone besøg. 
• Årlig kvalitativ vurdering ved løbende dialog med tovholdere i Safe Zones med henblik på løbende justering og forbedring udført af tværforbundskonsulenten.  
• Kvantitative måling af antal stabile og forankrede Safe Zones samt antal veteraner meldt ind i DSRF foreninger. 

 
For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg ”↓Indsæt 
nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) "#$% 
 
 
Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 
linjer) 
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Vi skal identificere og aktivere de rette tovholdere til vores Safe Zones, og herefter understøtte deres arbejde med at afvikle Safe Zones.  
I samarbejde med DIF Soldaterprojekt vil vi uddanne og kvalificere tovholderne i vores Safe Zones til at arbejde med målgruppen. Derudover vil vi etablere et netværk, i form af en 
virtuel gruppe (eksempelvis Facebook), for de frivillige tovholdere i DSRF Safe Zones. Dette med henblik på at instruktørerne kan videndele og motivere hinanden til arbejdet med 
de skadede veteraner.  
 
For at sikre stabilitet og forankring i Safe Zones vil vi, i samarbejde med DIF Soldaterprojekt, udføre løbende monitorering på deltagerne i Safe Zones, events og camps.   
 
For at sikre fastholdelse af veteraner over vinteren, vil vi udarbejde en plan for aktiviteter, som de respektive tovholdere i Safe Zones skal stå for minimum én gang månedligt i 
vintermånederne.  
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 
en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 
 
Camps & events 
 

 SUP/surfing skal have været 
aktivitet på en camp. 

10 antal veteraner skal have 
deltaget ved et større forbunds 
event (eksempelvis Redbull 
Midsummer Vikings, 
Copenhagen Paddle Festival, 
etc.) 

SUP/surfing skal være aktivitet på en 
camp. 

Procesmål 2 
 
Tværforbundssamarbejde 

 Forbundet skal have deltaget i 
en workshop afholdt af DIF 
Soldaterprojekt for de forbund, 
der arbejder med DIF 
Soldaterprojekt med fokus på 
vidensdeling 

 Forbundet deltager i en workshop 
afholdt af DIF Soldaterprojekt for de 
forbund, der arbejder med DIF 
Soldaterprojekt med fokus på 
vidensdeling 

Procesmål 3 
 
Kommunikation 

Definering og implementering 
af kommunikationsstrategi på 
tværs af projektet (definering af 
målgrupper for specifik 
kommunikation; VET, nye 
VET, idrætsforeninger, forbund, 
generel PR osv.) 

Kommunikationstiltag tilføjes 
strategiaftalen. 

Der kommunikeres med 
udgangspunkt i den 
implementerede 
kommunikationsstrategi. 

 

Procesmål 4 
 

 Minimum en tovholder fra hver 
Safe Zone har været på 
frivilligheds-workshop afholdt 

 Minimum en tovholder fra hver Safe 
Zone har været på frivilligheds-
workshop afholdt af DIF 
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Netværk og uddannelse i 
arbejdet med målgruppen 

af DIF Soldaterprojekt, hvor der 
uddannes i at arbejde med 
målgruppen samt gives 
mulighed for at samles i ens 
respektive netværk (jf. 
hovedindsats om netværk).  

Soldaterprojekt, hvor der uddannes i at 
arbejde med målgruppen samt gives 
mulighed for at samles i ens respektive 
netværk (jf. hovedindsats om netværk). 

Procesmål 5 
 
Veteraner 

 Identifikation af veteraner, som 
viser parathed til transaktion til 
idrætsmedlem. Identifikationen 
foretages af tovholdere, og 
projektkonsulenten hjælper med 
transaktionen.  

 Identifikation af veteraner, som viser 
parathed til transaktion til 
idrætsmedlem. Identifikationen 
foretages af tovholdere, og 
projektkonsulenten hjælper med 
transaktionen. 
Ved udgangen af 2023 skal 1 veteran 
være uddannet til instruktør (eller indgå 
som frivillig i forening). 

 
KAN udfyldes men SKAL 
ikke. Udfyldes senest ultimo 
2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1 
 
Camps og events 
 

12 antal veteraner skal have 
deltaget ved et større forbunds 
event (eksempelvis Redbull 
Midsummer Vikings, 
Copenhagen Paddle Festival, 
etc.) 

SUP/surfing skal være aktivitet 
på en camp. 

15 antal veteraner skal have 
deltaget ved et større forbunds 
event (eksempelvis Redbull 
Midsummer Vikings, 
Copenhagen Paddle Festival, 
etc.) 

SUP/surfing skal være aktivitet på en 
camp. 

Procesmål 2  Forbundet skal have deltaget i 
en workshop afholdt af DIF 
Soldaterprojekt for de forbund, 
der arbejder med DIF 
Soldaterprojekt med fokus på 
vidensdeling 

 Forbundet skal have deltaget i en 
workshop afholdt af DIF 
Soldaterprojekt for de forbund, der 
arbejder med DIF Soldaterprojekt med 
fokus på vidensdeling 

Procesmål 3 Der skal kommunikeres ud fra 
den implementerede 
kommunikationsstrategi. 

 Der skal kommunikeres ud fra 
den implementerede 
kommunikationsstrategi. 

 

Procesmål 4 
 

 Minimum en tovholder fra hver 
Safe Zone har været på 

 Alle tovholdere fra hver Safe Zone har 
været på frivilligheds-workshop afholdt 
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Netværk og uddannelse i 
arbejdet med målgruppen 

frivilligheds-workshop afholdt 
af DIF Soldaterprojekt, hvor der 
uddannes i at arbejde med 
målgruppen samt gives 
mulighed for at samles i ens 
respektive netværk (jf. 
hovedindsats om netværk). 

af DIF Soldaterprojekt, hvor der 
uddannes i at arbejde med målgruppen 
samt gives mulighed for at samles i ens 
respektive netværk (jf. hovedindsats 
om netværk).. 

Procesmål 5 
 
Veteraner 
 

 Identifikation af veteraner, som 
viser parathed til transaktion til 
idrætsmedlem. Identifikationen 
foretages af tovholdere, og 
projektkonsulenten hjælper med 
transaktionen. 

 Ved udgangen af 2025 skal 3 veteraner 
være uddannet til instruktør (eller indgå 
som frivillig i forening) 

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  
 
Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Løn, tværforbundskonsulent 65.000 66.625 68.300 70.000 

Løn, udviklingskonsulent (SPF) 45.000 46.125 47.300 48.500 

Aktiviteter & uddannelse 5.000 45.000 45.000 45.000 

Udstyr 65.000 
 

20.000 
 

17.150 14.250 

Administration (møder, transport, 
monitorering m.v.) 

15.000 
 

17.250 17.250 17.250 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 195.000 195.000 195.000 195.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav)     

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 
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Samlet økonomisk overblik for alle spor 
 

Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  
Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 0 0 0 0 

Spor 2 0 0 0 0 

Spor 3 0 0 0  

Spor 4 0 0 0 0 

Spor 5 0 0 0 0 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 0 0 0 0 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 
 


