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Bestyrelsesmøde i Surf & SUP Danmark 

 
17. august 2022, kl. 20.00 – 22.00 

 
REFERAT 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Hansen (KKH), Olli Fischer (OF), Emma 
Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Kristoffer Kristensen (KK) Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Referat og dagsorden blev godkendt. ML ønskede at tilføje et punkt til eventuelt 

vedr. muligheden for nye mailadresser til bestyrelsen samt adgang til Google 
Drive for bestyrelsesmedlemmer. 

 
2. Status fra sekretariatet 

a. ML gav en overordnet status på arbejdet og de ansatte i sekretariatet. Der 
udarbejdes fortsat kvartalsrapporter, som giver et indblik i alle de opgaver der 
løses i sekretariatet indenfor de forskellige strategiske områder. Rapporterne 
deles med bestyrelsen. 
 
På medarbejderfronten er forbundet gået fra ca. 3 til 6 medarbejdere i løbet af 
vinteren og foråret og det har resulteret i et større fokus på organisationen som 
helhed og ikke mindst, at få skabt et rigtig godt arbejdsmiljø i sekretariatet. 
 
Morten Mørup blev ansat 1. dec. 2021 og har siden hen arbejdet intenst med, at 
skabe nye partnerskaber, planlægge Danish SUP Tour events og været kraftigt 
involveret i planlægningen af EUROSUP ammen med Katrine Kock Frandsen (i 
Waterz regi). Morten er ansat i en tidsbegrænset stilling t.o.m. 30. sep. 2022. 
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Ditte Hyldal (Regnskabskonsulent) vendte endeligt tilbage til sin normering (10 
t/u) i foråret. Der er godt styr på bogføringen, som også i takt med flere 
medarbejdere og aktiviteter er blevet mere omfangsfuld. 
 
Jesper Carlson har været ansat som sportschef i 5,5 måned (20 t/u) og er faldet 
rigtig godt til i forbundet. Det har dog kostet rigtig mange timer at få indsigt i surf 
og SUP miljøerne, involvere sig i alle atleternes karriere, drive nye udviklingstiltag 
og ikke mindst være repræsenteret ved diverse nationale events, EM, VM m.v. I 
efteråret vil der på baggrund af Jespers egne erfaringer gennem 2022 være en 
revurdering af, hvordan vi får mest muligt ud af de 20 t/ugen som Jesper er 
ansat. 
 
Simon Brucz har i foråret arbejdet intenst med udviklingen af helt nye 
uddannelsesmaterialer hvilket bl.a. har resulteret i en ny SUP Instruktør 2 
uddannelse. Det er omkostningsfuldt (kræver mange timer) at udvikle nyt 
materiale, men det er et emne som er høj prioriteret for at kunne tilbyde de rette 
uddannelser til foreninger og andre medlemmer. Simon arbejder ligeledes med 
forskellige emner inden for sikkerhed, foreningsudvikling, div. events og aktiviteter 
m.v. 
 
Sofie Hammelsvang har gennem 2022 skulle færdiggøre projektet FRI PÅ VANDET, 
som afsluttes endeligt d. 1. oktober. Det er lykkes at få indsamlet en hel del viden 
som vil blive delt til foreninger og samarbejdspartnere gennem både video og 
trykte materialer.  Sofie har også samtidig løbet en række forskellige børne- og 
unge indsatser i gang. Børne- og ungeområdet er strategisk nyt for Surf & SUP 
Danmark og derfor er mange aktiviteter også i forsøgsfasen, hvilket skal gøre os 
klogere på de rette indsatser. 
 
Jeanette Koustrup har gennem 2022 været ansat i en projektstilling (5 t/u) i 
forbindelse med forbundets miljø projekt; CLEAN. Hun har sammen med Sofie 
været med til at udvikle en række forskellige tiltag og været repræsenteret på 
flere af forbundets events for at gennemføre div. strandoprydninger og 
kommunikere miljørigtige og bæredygtige tiltag. 

 
3. Modtagelsen af nyt navn og logo i surf og SUP miljøet 

a. ML fortalte at der har været en generel meget positiv feedback på forbundets nye 
navn og logo. Mange har udtrykt at det nye navn giver rigtig god mening og at 
logoet er professionelt, moderne og passer godt til forbundets identitet. 
 
JF kunne også berette om positiv feedback på diverse medier, og at det har virket 
til at være det helt rigtig tidspunkt at skifte navn og logo med øje for, at sikre den 
videre udviklingen af forbundet og sporten. 
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b. ML fortalte at det har været et stort arbejde at få indkøbt nye materialer med 
forbundets logo, ændre hjemmesider, mailadresser, div. systemer m.v. og at vi 
endnu ikke er helt i mål. I efteråret, når de fleste events er afsluttet, vil sekretariatet 
gennemgå uddannelsesmaterialer, hjemmeside m.v. for at sikre at 
navneændringen er trådt i kræft alle steder. 

 
4. DM Ugen: Kort opsummering samt vurdering af deltagelse i 2023 

a. Forbundet var en del af DM-ugen som blev afviklet i Aalborg i uge 26. ML nævnte 
at evaluering af DM-ugen bør deles op i to områder; 1) organisering og 
planlægning og 2) afvikling. 
 
1. Organisering og planlægning 
Det overordnede billede er, at det har været udfordrende at organisere og 
planlægge aktiviteterne under DM ugen. Det har kostet betydeligt mere tid og 
ressourcer i sekretariatet end hvad vi er vant til i forbindelse med et DM. Det 
skyldes primært, at rigtig meget planlægning har skulle koordineres med DIF og 
de andre forbund, hvor vi normalt selv har den direkte kontakt med kommune, 
myndigheder m.v. Det har ligeledes været vanskeligt at koordinere økonomien 
med DIF ift. udgifter og indtægter, hvor flere indtægtsmuligheder er blevet 
frataget forbundet; fx mulighederne for at søge kommunale puljer, salg af 
drikkevarer m.v. 
 
2. Afvikling 
Vi lykkes med at afvikle et rigtig flot DM, som både sportsligt og 
oplevelsesmæssigt levede op til det vi forventede. På mange måder var det en 
rigtig god oplevelse at være en del af noget større og på trods af de 
organisatoriske udfordringer er det vurderingen, at vi fik rigtig meget ud af at 
være repræsenteret på Honnørkajen i Aalborg med mange tilskuere og TV-
sendetid fredag aften. 
 
CS påpegede at han så det som en kæmpe oplevelse for sporten og atleterne, 
hvor der igennem hele eventen havde været en rigtig god energi. Eventen var 
samtidig en fantastisk mulighed for, at vise SUP sporten frem blandt mange. 
 
Det er den samlede vurdering, at DM-ugen kan give en hel del til SUP sporten og 
at det er værd, at deltage igen i 2023. Det påpeges dog også, at der for 
eksempelvis er udfordringer ved, at placere konkurrencerne det samme sted, 
tidspunktet på året er heller ikke det mest optimale ift. resten af ’event-sæsonen’ i 
Surf & SUP Danmark regi og der skal arbejdes yderligere for at skabe mere 
interesse for SUP sporten på TV. 

 
3. Regler og retningslinjer for Danmarksmesterskaber under Surf & SUP Danmark 

a. Der har i surfmiljøet været en række spørgsmål til mulighederne for om 
personer der bor i Danmark, men som ikke har dansk statsborgerskab, 
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kan stille op til DM. I forlængelse heraf har sekretariatet forhørt sig om 
retningslinjerne hos DIF og andre forbund, og det lader til at der er 
forskellige tilgange og regler på området. Det var derfor ønsket at 
emnet blev diskuteret i bestyrelsen. 
 

b. JF fortalte at han så flere dilemmaer i hvordan man vælger at gøre 
det. Vil det fx  betyde, at dem med dansk statsborgerskab, som også 
vil skulle repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer, kan 
risikere ikke at have chancerne for at vinde de danske mesterskaber, 
fordi udøvere med en anden nationalitet også deltagere. Omvendt vil 
dygtige udlændinge øge niveauet generelt hvilket vil smitte af på den 
danske atleter. 
 
CS spurgte ind til om det er en beslutning der skal tages op på et 
kommende årsmøde og besluttes af repræsentantskabet. ML nævnte i 
den forbindelse, at det ikke er et krav jf. forbundets vedtægter, men at 
årsmødet er en god anledening til at diskutere sådanne dilemmaer 
med surfmiljøet. 
 
JF foreslog at man inddrog surfere og dommere i tankerne omkring 
regelsættet og ML vil undersøge yderligere med DIF og andre forbund 
hvordan problemstillingen bliver taklet indenfor andre sportsgrene. 

 
4. Status på VM SUP Ansøgning 

a. Det er fortsat planen at ansøge ISA om muligheden for at afholde VM 
SUP i 2024 i København. Wonderful Copenhagen (WOCO) havde i den 
forbindelse før sommeren sendt deres indstilling omkring VM-eventen 
til direktørgruppen i Københavns Kommune. Her var der positiv 
feedback på projektet, men også en række spørgsmål til økonomien 
og om hvorvidt man kunne skrue på Københavns Kommunes bidrag. 
 
Der er sidenhen blevet arbejdet videre på den endelige ansøgning til 
Københavns Kommune, som forventes færdig inden udgangen af 
august. Ansøgningen skal dernæst behandles i Kultur og Fritid og 
Økonomiudvalget i Københavns Kommune. 
 
Samarbejdet med Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen er 
fortsat godt. Det forventes at der i efteråret vil kunne træffes en endelig 
afgørelse omkring økonomien i VM-projektet samt tildelingen af VM. 

 
5. Status på halvårsevaluering af DIF-strategiaftale 

a. Der gennemføres vanligt en halvårlig evaluering af forbundets 
strategiaftale med DIF. JF og ML har således holdt evalueringsmøde d. 
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16. aug. 2022 med Anders, som er forbundets nye strategikonsulent i 
DIF. 
 
Overordnet set er der rigtig positiv feedback på forbundets arbejde. 
Mange resultatmål og procesmål er indfriet imens enkelte procesmål 
er udskudt til efteråret, da timingen ikke har været den rette i foråret. 
 
Det forventes at forbundet indfrier både resultatmål og procesmål for 
2022 inden året er omme. 

 
6. EUROSUP 2022 

a. Der er kun 1,5 uge til at Europamesterskabet i SUP skydes i gang i Hvide 
Sande. Indtil videre er der 15 nationer tilmeldt med ca. 150 atleter. 
Enkelte lande, Ukraine og Polen, afventer stadig en proces med det 
europæiske forbund. Det var ambitionen at nå en deltagelse på 20 
nationer, men det har vist sig vanskeligt at få alle nationer med, da der 
er rigtig mange events placeret i efteråret. 
 
Eventorganisatorisk er vi rigtig godt med, hvor det er gået særlig godt 
med at få dækket stort set samtlige opgaver, som skal løses af 
frivillige. Der er fortsat enkelte logistiske ting som mangler at komme 
på plads, men disse forventes at falde på plads inden for den næste 
uges tid. 
 
Sportsligt ser det også rigtig fornuftigt ud, hvor der koordineres med 
det europæiske surf forbund om, at skabe de bedst mulige forhold for 
atleterne. 

 
7. Eventuelt 

a. Nye mailadresser til bestyrelsesmedlemmer og adgang til Google 
Workspace. 

i. ML fortalte at der nu var mulighed for gratis at knytte en 
forbundsmailadresse (@surfsup.dk) på alle 
bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke alle bestyrelsesmedlemmer 
som ønsker dette, men muligheden foreligger. 

ii. I efteråret vil der blive ryddet op i forbundets Google Drive som 
flyttes til det nye domæne (@surfsup.dk) hvorfra bestyrelsen får 
tildelt adgang. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 24. september kl. 11.00 - 15.00 i Idrættens Hus, 
Brøndby. 


