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FAQ til Surf Konkurrencer under Surf & SUP Danmark 
 

Surf konkurrencer i Danmark kræver en del fleksibilitet, da surfing forudsætter den rette vind, vindretning, 
bølger og flere andre komplekse forhold. Det kan være svært at planlægge efter, og derfor har vi i 
samarbejde med Løkken Surf Klub udviklet denne FAQ, der skal hjælpe jer godt på vej før og under en 
konkurrence.  

Surf & SUP Danmark afvikler hvert år to konkurrencer: 

• Danish Surf Tour (inkl. DM) 
• Dansk Junior Surf Tour (U18 surfere) 

 

Hvad er et stop? 

Surf Touren består af 4 stops, som er særskilte konkurrencer. Junior Surf Touren består af 2 stops.  

Der bliver kåret en vinder efter hvert stop. Men der bliver også samlet point på tværs af alle stops på en 
surf tour og kåret en overall vinder.  

Et stop vil blive afviklet over 1-2 dage. Det vil altid være lørdag og/eller søndag. Uanset om konkurrencen 
varer én eller to dage, skal man som deltager reservere begge datoer, da vi vælger dagen ud fra de bedste 
bølgeforhold. 

 

Backup weekend 

Ved alle stops vil der være en backup weekend, som ligger weekend efter det oprindelige stop. Backup-
weekenden benyttes, hvis der ikke er bølger i den førstkommende weekend. Er der heller ikke bølger i 
backup-weekenden, vil stoppet blive aflyst.  

Såfremt bølgeforholdende giver mulighed for én disciplin, fx longboard men ikke shortboard, vil der være 
mulighed for at gennemføre stoppet med én disciplin. 

 

Hvor kan jeg finde info om de enkelte Surf Tour stops? 

Alle Stops vil blive sat op på Surf & SUP Danmarks hjemmeside i starten af året. 

Derudover vil al Surf & SUP Danmarks kommunikation foregå via Surf Tourens Facebook side.  

Der vil også blive oprettet begivenheder for de enkelte stops via Facebook siden. Det er en rigtig god idé at 
følge med her. Det er også her der vil blive delt info før, under og efter et stop omkring praktiske 
informationer, skippermøde, konkurrencested mv.  

Link til alle Stop for 2022 kan findes her. 
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Hvornår ved vi hvor og hvornår konkurrencen er? 

Når Surf og SUP Danmark afvikler en surf konkurrence forsøger vi at give konkurrencen de bedste 
forudsætninger, hvorfor selve bølgespottingen foregår tidligt om morgenen for den pågældende 
konkurrence.  

Det betyder, at vi først præcis ved hvor konkurrencen skal afvikles tidligt om morgenen. Der vil altid være 
dommere ude og bølgespotte kl 6 om morgenen (eller ved solopgang) og den første melding kommer 6.30, 
med mindre der er givet besked om andet på Facebook. Nogle gange kan der være udfordringer med 
bølgerne, og i sådanne tilfælde vil starten blive udskudt.  

 

Hvad er skippermøde? 

Inden hver konkurrence vil der blive afviklet et obligatorisk skippermøde. Til dette møde vil 
hoveddommeren ridse konkurrencereglerne op og fortælle om dagens program.  

Det er også her alle deltagerne bliver tjekket ind, så vi kan sikre os, at alle er mødt op. Møder man ikke op 
til skippermøde kan man ikke deltage i konkurrencen. (ved særlige forhold kan der laves en aftale med Surf 
og SUP Danmark). 

 

Tilmelding 

Man tilmelder sig konkurrencen på LiveHeats.  

Tilmelding til konkurrencen skal foretages senest fredagen før konkurrencen inden kl 12.00.  

Der bliver åbnet op for tilmelding ca. en måned før konkurrencen. Info herom bliver slået op på Facebook.  

Surf og SUP Danmark har sin egen side i Liveheats, som findes her.  

Her bliver de enkelte Stops slået op, og det er netop her deltagerne skal tilmelde sig. Et godt råd er, at 
tilmelde sig via ens Facebook profil. Men uanset om du tilmelder dig med Facebook eller mail er det vigtigt, 
at du tilmelder dig med det samme login ved alle konkurrencer. Det gør nemlig, at dine point fra de 
forskellige konkurrencer bliver lagt sammen, så vi kan kåre en overall vinder på tværs af Surf Touren eller 
Junior Surf Touren. 

Det er også under Surf og SUP Danmarks LiveHeat side, at man kan finde alle resultater fra tidligere Stops 
og år. 

 

Refundering 

Er man forhindret i at deltage, skal der meldes afbud til Surf & SUP Danmark hurtigst muligt.  

Ved afbud senest torsdag før stoppet, vil deltagergebyret blive refunderet (minus 
transaktionsomkostninger). Melder man afbud senere, eller møder man ikke op til konkurrencen vil 
deltagergebyret ikke blive refunderet.  
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Hvor kan man se scores og følge med under konkurrencen (LiveHeats)? 

Det er ikke kun tilmelding, der foregår via LiveHeats. Det er nemlig også her, du kan se point under en 
konkurrence. Så her kan du se, om du er gået videre og hvornår du skal surf igen.  

LiveHeat viser også hvornår de forskellige heats er, og dermed hvornår du selv skal surfe, samt hvilken farve 
lycra (T-shirt), du skal have på i vandet. 

Det er også på LiveHeat du kan se alle resultaterne efter en konkurrence, samt den samlede placering af 
deltagerne.  

 

Hvor kan jeg finde informationer om en bestemt konkurrence? 

Når Stoppet nærmer sig vil al kommunikation fra Surf og SUP Danmark primært foregå via Facebook. Til 
dels også Instagram. 

Danish Surf Tour har deres egen Facebook Side, som findes her. 

På denne vil den største del af kommunikationen omkring Surf Touren foregå. Her vil du kunne se 
ændringer, rettelser, tidspunkter, hvor konkurrencen skal foregå, fællesspisning og anden relevant 
information. Særligt op til og under et stop skal du være opmærksom på Facebook siden.  

Hvert Stop har dertil sin egen Facebook Begivenhed. Et eksempel kan du se her. 

På selve Facebook begivenheden meldes konkret info om det pågældende stop, så det er vigtigt, at man 
holder sig orienteret via både Facebook Siden og Facebook Begivenheden. 

 

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på dagene op til og på dagen? 

• Torsdagen før ca. kl 20 kaldes konkurrencen on/off 
• Hvor og hvornår Skippermødet foregår 
• Hvor konkurrencespottet er (Skippermøde og konkurrence spot er ofte det samme sted!) 
• Hvornår det første heat starter 
• Hvem der starter i det første heat, samt det efterfølgende (måske er det dig). 
• Eventuelle ændringer i løbet af dagen 

Det er også via Facebook siden og begivenheden der kommer orientering omkring 
præmieoverrækkelserne, ændringer mv. 

 

Billeder fra konkurrencen? 

Til alle konkurrencerne er der en professionel fotograf, der tager billeder igennem dagen. Ilostawavein79 er 
den mest benyttede fotograf de sidste par år på Surf Touren.  

Alle billederne fra de afholdte konkurrencer kan findes på  Surf og SUP Danmarks Flickr konto.  

Billederne kommer op få dage efter konkurrencen. Det bliver meldt ud på Facebook og Instagram, når 
billederne er oppe.  
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BAGGRUNDSVIDEN OM KONKURRENCERNE 
Surf Touren 

Surf Touren består af 4 stops. Der kåres en vinder efter hvert stop. 

Derudover bliver der kåret en vinder af Danish Surf Tour Open på baggrund af de første 3 stops på Surf 
Touren. De første 3 stops på Surf Touren er åben for alle nationaliteter. Ofte er der deltagere fra Tyskland 
og Sverige.  

Danmarksmester: Der bliver kåret en Danmarksmester på baggrund af de 3 bedste scores ud af de 4 
konkurrencer. DM bliver afgjort på det sidste stop på Surf Touren, som kun er åben for surfere med dansk 
pas.  

I alle ovenstående konkurrencer bliver der kåret en 1., 2. og 3. plads i kategorierne: 
• Shortboard Woman 
• Longboard Woman 
• Shortboard Men 
• Longboard Men 

 

 

Man skal minimum være 12 år for at deltage i Surf Touren. Konkurrencen er primært for voksne, men hvis 
der er en særlig sportslig interesse hos surfere under 18 år, kan det være en mulighed at deltage.  

Man må meget gerne konkurrere både i Longboard og shortboard.  
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Junior Surf Touren 

Junior Surf Touren er kun for surfere med dansk pas. Her er der to Stop. Et i foråret og et i efteråret. 

Du skal være mindst 12 år og højest 18 år for at deltage på Junior Touren. Du må være med til og med det 
år du bliver 18 år.  

Der kåres en 1., 2. og 3. plads på to enkelte Stop. 

Der kåres også en Junior Danmarksmester på det sidste stop. De kåres ud fra den sammenlagte score på 
baggrund af de to stops (dermed den bedste placering). Der kåres en Junior DM i kategorierne: 

• Shortboard Girl 
• Longboard Girl 
• Shortboard Boy 
• Longboard Boy 

 

Bedømmelse 

For både Danish Surf Tour og Danish Junior Surf Tour dømmes der efter de regler, der er fastsat hos 
International Surfing Association (ISA). 

Link til reglerne findes her. 

Der er komplicerede regler, og det kan tage tid, før man helt er inde i alle reglerne. Den bedste måde at 
lære dem godt at kende er: Læs dem igennem, se på surf konkurrencer og sidste men ikke mindst deltag i 
konkurrencerne. 

Surf og SUP Danmarks konkurrencer bliver løbende udviklet, så der vil også komme ændringer til denne 
FAQ. Har du input, er du velkommen til at kontakte Sofie Hammelsvang, sofie@surfsup.dk.  

 

Lokale konkurrencer 

Ud over konkurrencerne under Surf og SUP Danmark er der også nogle lokale konkurrencer i surf foreninger 
rundt i landet. Det kan være en rigtig god idé at følge med på Facebook og klubbernes hjemmesider, hvis 
du søger mere information om konkurrence og/eller fællesskab.  

Der afvikles også SUP konkurrencer under Surf og SUP Danmark og i de lokale foreninger. SUP kan være et 
rigtig godt supplement til surfing, da det styrker din fysik og forståelse af vandet.  

 

Vi glæder os til at se jer på vandet 

Surf & SUP Danmark 

 


