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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

ONLINE VIA ZOOM 
 

DATO: 5/12 - 2021 
TID: 20.00 – 22.00 

 
 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Frandsen (KKF), Claus Jokumsen (CJ), Olli Fischer (OF), 
Emma Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Afbud: Claus Jokumsen (CJ), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML) 
 
Referent: ML 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) og referat 
a. Dagsorden og referat godkendt. Punkt vedr. status på wavepool projekt blev tilføjet eventuel. 

 
2. DSRF Strategiaftale 2022-2025 

a. DSRFs nye strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025 blev på baggrund af høringsvar og den 
afsluttende proces endeligt afsluttet og godkendt af DIF d. 1. dec. 2021. ML gav derfor bestyrelsen 
en kort status på de seneste 2-3 mdr. arbejde og proces med strategiaftalen og gav blandt andet 
udtryk for, at på trods af, at vi ikke er landet en aftale som økonomisk opfylder det ønske vi 
indsendte d. 1. maj, så er det enormt flot at vi er lykkes med, at hæve den årlige økonomiske ramme 
fra 550.000 kr. til 1.265.000 kr. DSRF er det forbund blandt samtlige 62. forbund som procentuelt 
har fået den største vækst i økonomi, som tydeligt anerkender forbundet og de mange klubbers 
arbejde rundt omkring i hele landet. Aftalen indeholder konkret 4 strategiske spor: 
 

1. SPOR 1 - Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 
2. SPOR 2 - Et professionelt og baere dygtigt talent og elitemiljø 
3. SPOR 3 - Flere vandsportsaktive børn og unge 
4. SPOR 4 - Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 

 
Den seneste måneds tid er der blevet arbejdet med at få tilpasset resultatmål og procesmål for 
aftalen således disse stemmer overens med den økonomiske ramme. Strategiaftalen vil blive 
offentliggjort på forbundets hjemmeside og delt med forbundets medlemmer primo januar 2022. 
 

b. OF, KKF, JF m.fl. roste arbejdet der var blevet gjort med strategiaftalen og bestyrelsen besluttede at 
man på næstkommende bestyrelsesmøde ville ’fordele’ strategisporene internt således, at der for 
hvert spor er en politisk forankring blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

 
3. Status på Team Danmark samarbejde  
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a. Hermed følger résume af processen med rekrutteringen af en top surfer med dobbelt 
statsborgerskab  
 
DSRF har gennem en årrække været i dialog med en international top surfer omkring et muligt 
nationsskifte. 
 
Dialogen startede tilbage i 2018, hvor der blev afholdt indledende møde med surferen og dennes 
manager den 4. september 2018 i Brøndby. På dette møde blev muligheden for at surferen kunne 
skifter nation drøftet og parterne blev enige om at undersøge sagen nærmere. 
 
DSRF har derfor gennem 2019 og 2020 haft flere møder med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og 
Team Danmark (TD) med henblik på, at undersøge potentielle strategiske finansieringsmuligheder 
for at kunne tilbyde surferen et attraktivt dansk setup. I oktober 2020 accepterede DIF og TD, at 
DSRF kunne arbejde videre med at udforme strategiske mål inden for rammerne af den nye 
strategiaftale for perioden 2022-2025. DSRF indleverede første udkast til aftalen den 1. december 
2020. 
 
Den 28. april 2021 søgte DSRF 200.000 DKR gennem DIFs Initiativpulje mhp. at sikre en sikker og 
fornuftig overgangsperiode i efteråret 2021. DIF godkendte ansøgningen den 17. maj 2021 og i 
september 2021 fik surferen bl.a. økonomisk støtte til at besøge og afvikle to møder med DSRF i 
Danmark og senere et træningsophold i USA. 
 
I løbet af august, september og oktober i 2021 har DSRF haft adskillige møder med TD for at 
udarbejde en endelig masterplan for surferen og DSRF. En masterplan fungerer, som en aftale 
mellem forbundet, atleten og TD og skitserer bl.a. udviklingsmålene for atleten, aktiviteter og den 
økonomiske ramme. 
 
DSRF havde fysiske møder med surferen  løbende kommunikation via e-mail og zoom i hele august, 
september og oktober for, at skabe den bedst mulige masterplan. Det økonomiske grundlag for 
masterplanen blev 898.507 DKR, hvoraf TDs del skulle være 494.179 DKR og DSRFs andel 404.328 
DKR. Det er her vigtigt at understrege, at DSRFs andel udelukkende skulle finansieres via nye 
olympiske sponsorater og samarbejdspartnere. 
 
På et styregruppemøde den 15. oktober 2021 godkendte TD masterplanen. På mødet var 
administrerende direktør for TD (Peter Fabrin), Sportsdirektøren for TD (Lars Balle Christensen) og 
Sportschefen for TD (Hanne Pedersen) samt DSRFs formand (Jakob Færch) og DSRFs Sekretariatschef 
(Michael Lindberg) ) repræsenteret. 
 
I forlængelse af hele arbejdet med surferen er der blevet udarbejdet en særlig atletkontrakt som 
DSRF fremlagde for surferen i november 2021. Den endelige godkendelse af masterplanen skulle 
herefter vedtages på TDs bestyrelsesmøde d. 2. december 2021. 
 

b. JF gav bestyrelsen en status på de seneste 2-3 mdr. arbejde med at få rekrutteret surferen til det 
danske landshold jf. ovenstående og fortalte samtidig, at surferen få dage før deadline desværre 
måtte meddele at pågældende ikke på nuværende tidspunkt var parat til at lave et nationsskifte, 
pga. timing med usikkerhed omkring personlige sponsorer, kommende 2022 sæson og muligheden 
for at lave aftaler med de rette trænere og specialister i et nyt setup. Interessen er dog intakt, med 
henblik på et skifte når timingen er bedre midt i 2022 sæsonen.  

 
Både TD og DIF er blevet orienteret om udskydelsen af surferens nationsskifte og DSRF har d. 3. 
december holdt møde med surferen med henblik på at planlægge et videre procesforløb for 
nationsskiftet. 
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Der vil således inden udgangen af 2021 blive lavet en ’transitions-kontrakt’ mellem surferen og 
DSRF, som vil danne rammen for de elementer der skal være på plads for, at surferen kan skifte 
nation i løbet af efteråret 2022, inden OL 2024 kvalifikationsprocessen igangsættes. 

 
4. Seneste og kommende ansættelser i DSRF 

a. ML informerede bestyrelsen om de to seneste ansættelse i forbundet. 
 
Ditte Hyldal blev ansat som regnskabskonsulent d. 1. august 2021 og er ansat 10 timer/ugen. Hun er 
ansvarlig for en stor del af de administrative og regnskabstekniske opgaver i forbundet. Desværre 
var Ditte ude for et uheld i oktober og er derfor pt. sygemeldt med en forventning om at kunne 
starte op igen i januar 2022. 
 
Morten Mørup blev ansat som Event- og Partnership Manager d. 1. december 2021 og er ansat på 
baggrund af budgettet og økonomien for EUROSUP 2022. Morten skal sammen med Waterz løfte 
planlægningen og afviklingen af EUORSUP 2022, men skal derudover også være ansvarlig for 
partnerskaber og events i forbundet herunder Surf Tour, SUP Tour og andre events. 
 

b. På baggrund af den nye strategiaftale med DIF åbnes der også op for yderligere to ansættelser i 
DSRF. Den ene ansættelse er en foreningskonsulent, som skal understøtte arbejdet med bredde- og 
klubudviklingen i DSRF og herunder særligt indsatserne under SPOR 1 i DSRFs nye strategiaftale. Den 
anden ansættelse er en sportschef, som ansættes med henblik på forbundets talent- og elitearbejde 
samt DSRFs surf og SUP landshold i relation til SPOR 2 i DSRFs nye strategiaftale. 
 
Med de to nye ansættelser i sigte vil DSRF i 2022 nå op på følgende ansatte: 
 

• 3 ansættelser på fuldtid, 37 t/ugen 
• 1 ansættelse på 30 t/ugen 
• 2 ansættelser på 20 t/ugen 
• 1 ansættelse på 10 t/ugen 
• 1 ansættelse på 5 t/ugen. 

 
Samtidig foretages der en række organisatoriske ændringer således, at der kan afsættes flere 
administrative ressourcer til særligt forenings- og breddeudvikling. Fra 2022 og frem vil arbejdet i 
forbundets sekretær være nogenlunde fordelt efter nedenstående: 
 
Bredde- og foreningsudvikling: 2,0 årsværk 
Særlig børne og unge indsats: 0,8 årsværk 
Talent- og elitearbejde: 0,5 årsværk 
Eventarbejde: 0,8 årsværk 
Organisationsudvikling: 0,5 årsværk 
Administration: 0,3 årsværk 

 
5. Status på EUROSUP 2022. 

a. KKF gav bestyrelsen en status på EUROSUP 2022 
i. Der er blevet afholdt månedlige møder med ESF som vil fortsætte t.o.m. afviklingen af 

eventen. På de indledende møder er alle de kontraktmæssige vilkår blevet gennemgået og 
der planlægges et eventsite besøg med ESF i foråret. Derudover er der blevet afklaret 
hvilket kategorier der skal afvikles og det er bl.a. lykkes at få eventen udvidet med det 
første Junior EM SUP nogensinde. 
 

ii. Den økonomiske ramme for eventen er mere eller mindre på plads. Den samlede 
budgetramme for eventen er ca. 2,1 mio. kr. hvoraf Sport Event Danmark støtter med 
850.000 kr. og Ringkøbing-Skjern Kommune (gennem Waterz) støtter med et tilsvarende 
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beløb. Hertil kommer sponsorater, hvor der i øjeblikket allerede er lukket sponsoraftaler til 
en værdi af ca. 300.000 kr. 

 
iii. Morten Mørup er blevet ansat d. 1. dec. 2021 og er derfor nu blevet koblet op på hele EM 

eventen. Morten deltager på møder d. 9. og 10. dec. med KKF, ML og det nye 
kommunikationsteam omkring Waterz mhp. at få koordineret alt arbejdet omkring EM. 
 

b. CS spurgte ind til hvorvidt der var blevet talt med ESF om muligheden for at afvikle Junior og Master 
kategorier under EM og om SUP Surf skulle være en del af mesterskabet. ML svarede, at det var 
blevet diskuteret på et af de tidligere møder med ESF, og at det var blevet besluttet at SUP Surf og 
Junior skulle være en del af EUROSUP 2022. 
 

c. CS spurgte også ind til om man kunne lave et seminar/symposium for SUP coaches og SUP træning 
under EM. JF og ML bakkede op om forslaget og kommenterede, at det var en super god og oplagt 
mulighed. KKF, Morten Mørup og ML tager idéen med videre i arbejdet omkring EUROSUP 2022 og 
JF, CS og ML tager et indledende møde mhp. sparring og idéudvikling. 

 
6. Orientering om DIF Budgetmøde 2021 + generelle emner fra DIF 

a. ML orienterede bestyrelsen om DIFs budgetmøde 2022, som blev afviklet i oktober. Udover den 
formelle godkendelse af DIFs budget 2022, herunder den økonomiske ramme for alle 
strategiaftalerne blandt de 62 forbund, blev andre tema drøftet. Det var bl.a.: 

i. DIFs igangsættelse af udviklingen af en ny digitaliseringsstrategi, hvor der søges input fra 
forbundene til en digitalisering af idrætten. 

ii. DIFs medlemsbegreb, hvor der gennem workshop forløb søges input fra forbundene til en 
revidering og udvikling af DIFs medlemsbegreb. DIF ønsker bl.a. at man fremadrettet er 
bedre til favne alle idrætsaktive og ikke kun dem der er forankret i foreningslivet. 

iii. Evaluering på strategiaftaleprocessen. Mange forbund, herunder DSRF, har udtrykt 
bekymring og utilfredshed omkring den proces der har været kørt i forbindelse med 
udviklingen af de nye strategiaftaler, og DIF har derfor valgt at starte et større 
evalueringsforløb mhp. at forbedre processen. 

iv. Ombygning af Idrættens Hus. På budgetmødet præsenterede Team Danmark kort deres 
nye planer for etableringen af et nyt ”TD-domicil” ved siden af Idrættens Hus og samtidig 
informerede DIF om, at man fortsat ser ind i processen omkring ombygningen af Idrættens 
Hus, men at man pga. stigende håndværkerpriser, coronasituationen m.v. er afventende. 

v. Nye kontaktpersoner for forbundene i DIFs bestyrelse. Man har i DIFs bestyrelse besluttet 
at ’pulje’ forbundene indenfor for aktivitetsområder (ex. vandsport) og med den nye 
struktur har DSRF fået tildelt Jens Hornemann, som ny kontaktperson i DIFs bestyrelse. 

 
7. Orientering om ISA Årsmøde og IRF Årsmøde 

a. JF deltog i november på både ISAs og IRFs årsmøder. 
i. På ISAs årsmøde blev der afrapporteret på ISAs aktiviteter i 2020 og 2021, hvor OL har 

været en af de helt store opgaver. Der har været utrolig god opbakning til surfsporten fra 
IOC, medie dækningen for surfkonkurrencer på sociale medier har været i top 5 af alle 
sportsgrene, og besøg fra IOC præsidenten på hele finaledagen var et stort skulderklap til 
organisationen. På IOC bestyrelsesmøde den 6.-7. december træffes beslutning om 
indstilling af sportsprogrammet for Los Angeles 2024, og der arbejdes selvfølgelig her for at 
fastholde surf på programmet, og med status af at gøre sporten permanent, som en core 
sport.  
 
En permanent plads på OL programmet vil medføre andel af medie indtægterne fra OL, 
hvilket kan medføre en indtægt der kan få stor betydning for ISAs forretningsplan, mulighed 
for at udvikle forbundet, sportsgrenene og indtægtsstrukturen omkring ISAs events, der pt. 
er forbundets største indtægtskilde.  
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IOC donerede ekstraordinært $ 1,3 mio. til ISA ift. afviklingen af OL, og som support for 
indtægtstab som følge af covid-19 pandemien. Donationen var en del af en samlet IOC 
funding til alle olympiske forbund og organisationer, der har lidt tab under dovid-19 
pandemien.  

 
ii. ISA opfordrer alle medlemsnationer til at sikre stabile og udviklende relationer med deres 

respektive Nationale Olympiske Kommittere, og påbegynde udviklingen mod en større 
professionalisering nationalt, som følge af ny status som OL forbund. ISA opfordrede 
endvidere alle nationale forbund om i de kommende år, at samarbejde med ISA om 
værtskaber af de forskellige ISA verdensmesterskaber. Det er medlemsnationerne som 
sammen med ISA sikrer gode events, aktivitet, og indtægter til både ISA, nationale forbund 
og atleterne. 
 

iii. ISA blev spurgt til prognoserne for introduktionen af stand up paddle på det olympiske 
program. SUP indgår i ISAs fremstød mod LA2028, med permanentgørelse af surfing, og 
SUP med for første gang. Udviklingen i andre olympiske idrætter der pt. er presset af IOC 
for reformer eller udelukkelse kan åbne døren for plads til flere atleter og medaljer til 
surfsportens forskellige discipliner (SUP, longboard mv.).  
 

iv. Der blev vedtaget en række reformer og vedtægtsændringer, der opdaterer en række 
governance områder. Bl.a. blev tidsbegrænsninger for bestyrelsesposter vedtaget med et 
loft på 12 år. pr. post. Der var tilsvarende valg til bestyrelsen med genvalg til Karin, Kirsty og 
Barbara, mens en ny japaner blev valgt ind på en alm. bestyrelsespost.  
 

v. På IRFs årsmøde blev udviklingen de sidste to år fremlagt, med store milepæle omkring 
GAISF Observer membership status, kontinuerlig ansøgningsproces til GAISF for ’Full 
membership’, WADA godkendelse af IRFs anti doping program og IRFs sign af WADA code, 
dialogen med WRF m.v. 
 

vi. IRF annoncerede desuden et skifte mellem Bosnien-Herzegovina og Kina som VM 
arrangører, således at IRF VM 2022 vil blive afholdt i Bosnien-Herzegovina og der arbejdes 
videre med Kina som vært i 2023.  
 

vii. Der var valg til IRFs bestyrelse, hvor der var blev valgt ny Head of International Relations fra 
det Russiske forbund, og Peter Micheler skiftede bestyrlsespost ud til position som 
Honorary (Ex.-) President.  

 
8. Nye kontorlokaler til DSRF 

a. Gennem det seneste års tid har DSRF været i dialog med DIF og Idrættens Hus om at finde nye 
lokaler til DSRF, da pladsen ikke er tilstrækkelig med de nye og kommende ansatte. DSRF har i dag et 
kontorlokale på 30m2 med 4 arbejdsstationer. DSRF har ikke adgang til mødelokale og skal såfremt 
et mødelokale bookes betale 580 kr. i leje pr. gang. DSRF har i øjeblikket en husleje på 46.000 
kr./året. 
 
Desværre havde DIF/Idrættens Hus i sommers ikke mulighed for at give DSRF flere m2 i Idrættens 
hus og derfor blev den nuværende lejekontrakt opsagt pr. 1. sep. 2021 med henblik på at finde nye 
lokaler andetsteds. Denne proces har været i gang i efteråret 2021. 
 
I november blev DSRF dog kontaktet af DIF/Idrættens Hus, som nu havde fundet ledige lokaler i 
huset med mulighed for, at forbundet kunne leje sig ind på 74 m2 fordelt på 3 forskellige lokaler. 
Forbundet tog imod tilbuddet og vil planmæssigt flytte ind i de nye lokaler i starten af januar 2022. 
 
Med de nye lokaler får forbundet ét stort fælleskontor, ét mindre event/praktikant kontor og ét 
mødelokale. Huslejen vil fremadrettet være 112.000 kr./året. 
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9. Status på medlemsklubber og medlemsudvikling i 2021 

a. ML gav bestyrelsen en kort status på medlemsudviklingen i 2021. Der er i alt 12 nye klubber som har 
meldt sig ind i DSRF i løbet af 2021. Den konkrete udvikling i medlemstal blandt foreningerne har 
været mere vanskelig at følge med igennem året, som formentlig pga. covid-19 situationen, skyldes 
et mere svingende år ift. aktivitetsniveauet blandt klubberne. Det er dog fortsat forventligt at mange 
foreninger har oplevet en vækst i 2021. 
 
Med henblik på de selvorganiserede medlemmer i DSRF etablerede forbundet i starten af 2021 en 
ny digital medlemsplatform via hjemmesiden og +250 personer har meldt sig ind på platformen. Det 
skyldes også sammenkoblingen mellem medlemskab og eventdeltagelse hvor bl.a. SUP touren har 
oplevet en betydelig vækst fra 400 deltagere i 2020 til hele 727 deltagere i 2021. 

 
10. DSRF Årsmøde 2022 

a. Bestyrelsen besluttede datoen for DSRF Årsmøde 2022. Årsmødet afholdes lørdag d. 26. marts 2022. 
Nærmere information om tidspunkt og sted meldes ud offentligt primo januar 2022. 

 
11. DSRF Årshjul 2022 herunder planlægning af bestyrelsesmøder 

a. Bestyrelsen har igennem længere ikke mødtes fysisk og diskuterede derfor et fremadrettet årshjul 
for bestyrelsens arbejde og møder. På det næste bestyrelsesmøde i januar 2022, som efter planen 
afholdes fysisk, vil JF komme med et oplæg til bestyrelsesmøder fra januar 2022 til årsmøde 2023. 

 
12. Eventuelt 

a. Nyt navn til DSRF. 
i. Det har igennem flere år været diskuteret om forbundet af flere årsager skulle overveje at 

skifte navn. Blandt andet indgår SUP ikke som en del af forbundets navn på trods af, at 
sporten fylder ca. 80% af aktivitetsniveauet. Tilsvarende er mængden af rafting aktiviteter 
begrænset i forbundet og en forholdsvis lille aktivitet på linje med prone paddleboarding, 
skimboarding og andre mindre aktiviteter i DSRFs aktivitetsportefølje. Endeligt blev der 
gennem 2020 og 2021 udviklet en helt nye strategi for DSRF; NEW WAVE, som bl.a. sætter 
ord på forbundets DNA og hvilken retning forbundet er på vej i. 
 
Bestyrelsen diskuterede derfor forskellige muligheder og udfordringer ved at skifte navn og 
der var bred enighed om, at sekretariatet kunne påbegynde arbejdet med et oplæg på nyt 
navn til næstkommende bestyrelsesmøde. 

 
b. Status på Wavepool projektet 

i. OF har via sit arbejde gennem længere tid arbejdet for realiseringen af en dansk wavepool. 
OF gave en status på projektet og kunne bl.a. fortælle at der d. 13. januar indleveres et 
visionsprojekt til Egedal Kommune med henblik på udviklingen af et stort boligområde i 
Egedal, som vil kunne integreres med en eventuel Wavepool facilitet. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes fysisk i januar 2022. 


