


OFFICIEL INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2023 I 
SURF & SUP DANMARK 
 
Surf & SUP Danmark indkalder hermed til Årsmøde 2023. Årsmødet afholdes: 
 

Lørdag d. 25. marts kl. 10.00 - 13.00 
 
Bestyrelsen ønsker at flest medlemmer får mulighed for at deltage på mødet og på baggrund af succesen 
fra 2021 og 2022 har bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 4. februar 2023 besluttet at afholde årsmøde online 
via mødeplatformen Google Meet. Det er ikke nødvendigt at downloade nogen former for software for at 
deltage på mødet. 
 
Direkte link til mødet er: https://meet.google.com/bqv-ozff-bxr 
Eller ring: (DK) +45 70 71 47 42 pinkode: 866 723 643# 
 
Spillereglerne for at deltage i mødet er: 
 

- Hold mikrofonen slukket (mute), hvis ikke ordet er dit - så undgår vi baggrundsstøj. 
- Har du spørgsmål under mødet kan du stille dem i chatten. 
- Skriv i chatten hvis du ønsker ordet. 

 
Officiel tilmelding 
Årsmødet er åbent for alle. Klubber og skoler der ønsker at være stemmepligtige, skal dog officielt tilmelde 
sig årsmødet således vi kan tildele jer et stemmelink. I bedes derfor tilmelde jer årsmødet senest fredag d. 
24. marts kl. 12.00 her: https://surfsup.dk/aarsmoede-2023/ 
 
Diverse deadlines 
Forslag som ønskes behandles på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3. marts 2023.  
Tilkendegivelse af kandidatur til valg til bestyrelsen skal indsendes senest d. 3. marts 2023 kl. 12.00. 
 
Forslag og eventuelle kandidatur sendes direkte til Michael Lindberg på michael@surfsup.dk 
 
Retningslinjer for stemmepligtige ved årsmøde 
For at være stemmepligtig ved årsmødet gælder følgende: 
 

• Stemmepligtige foreninger skal have betalt deres kontingent og have indberettet deres 
medlemstal til Surf & SUP Danmark via medlemstal.dk. Såfremt kontingent ikke er betalt eller 
medlemstal ikke er indberettet kan vi ikke tildele foreningen det rette antal stemmer. Foreningen 
udpeger selv hvem der skal stemme på vegne af foreningen på årsmødet. 
 

• Skoler/institutioner kan stemme ved årsmødet. Skoler/institutioner kan selv udpege en 
repræsentant. 
 

• Selvorganiserede udøvere kan udpege en repræsentant, som har stemmeret ved årsmødet. 
 
Afstemninger 
Afstemninger foregår via den online platform Electionrunner (https://electionrunner.com/) som også er 
blev anvendt ved tidligere årsmøder. Alle stemmeberettigede tildeles et unikt link ved afstemninger. 
 



Surf & SUP Danmark - Årsmøde 2023 
 

DAGSORDEN 
 
 

Lørdag d. 25. marts kl. 10.00 - 13.00 (mødet åbner kl. 9.45) 
Online: https://meet.google.com/bqv-ozff-bxr 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Kontrol af stemmeberettigede (jf. Surf & SUP Danmarks vedtægter §7) 
 

3. Valg af 3 stemmetællere 
 

4. Bestyrelsens beretning 
 

5. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 

6. Gennemgang af hovedlinjer for Surf & SUP Danmarks virke i fremtiden 
 

7. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder: 
a. Fastsættelse af kontingent til Surf & SUP Danmark. 

 
8. Behandling af indkomne forslag 

a. Foreløbig ingen forslag. 
 

9. Valg til bestyrelsen 
a. Se bilag om valg til bestyrelsen. 

 
10. Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
11. Eventuelt 

 
 
Materialer til årsmødet 
Materialer til årsmødet fremgår af nærværende pdf-fil og ligger samtidig tilgængeligt på: 
https://surfsup.dk/aarsmoede-2023/ 
 
OBS: Endeligt årsmødemateriale foreligger den 4. marts. I dette dokument foreligger materiale med 
henblik på valg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse. 



BESTYRELSENS BERETNING 2022 
 

 
 

Surf & SUP Danmark 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby 

CVR: 34 77 93 33 
 

www.surfsup.dk 
+45 25 14 20 68 

kontakt@surfsup.dk 
 

26. februar 2023 
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Bestyrelsens beretning 2022 
Vi vil i bestyrelsen gerne takke alle medlemmer, frivillige ledere og samarbejdspartnere for 
endnu et spændende år i Surf & SUP Danmarks forholdsvis korte forbundshistorie. I bestyrelsens 
beretning samle vi op på nogle af de større opgaver, aktiviteter og projekter som der er blevet 
arbejdet med og fokuseret på i både bestyrelsen og i samarbejdet med sekretariatet. 
Beretningen er således ikke dækkende for al aktivitet, men skal gerne give et fornuftigt og 
dækkende indblik i forbundets aktiviteter gennem 2022.   
 

Nyt forbunds navn og ny visuel identitet 
Som en helt naturlig opfølgning på arbejdet med forbundets strategi, NEW WAVE 2021-2028, og 
for at sikre en fortsat moderne og tidssvarende organisation, fik vi i 2022 gennemført 
navneændringen fra Dansk Surf & Rafting Forbund til Surf & SUP Danmark. Med ændringen har vi 
nu et navn der cementerer at de to største aktiviteter i forbundet er surf og SUP.  
 
Samtidig med navneændringen fik vi med hjælp fra Anne Sofie Borregaard udarbejdet en helt 
ny visuel identitet, med nyt logo, og ændringer blev lanceret i sommeren via en SoMe 
kampagne. Vi har oplevet rigtig positiv respons på ændringen, og vil gerne takke alle i miljøet 
som var med til at komme med input og idéer, som i sidste ende var med til at kvalificere 
beslutningerne.  
 

Nyt forbundskontor  
I 2022 flyttede sekretariatet ind i nye kontorfaciliteter på 2. sal i Idrættens Hus. Vi har fået langt 
mere plads til faste medarbejdere, praktikanter og gæster. Det har skabt rammerne om et 
endnu bedre arbejdsmiljø, mulighed for samarbejde på tværs, og at forbundets stab kan 
udvides i de kommende år uden at vi skal lede efter endnu større faciliteter. Til kontoret er der 
desuden tilknyttet et fast mødelokale. Klub repræsentanter og medlemmer er meget velkomne 
til at kigge forbi hvis I kommer forbi vestegnen, og sige hej, få en kop kaffe og besøge 
sekretariatet. Døren står altid åben. 



 
 

 

Digital medlemsplatform  
Der er brugt tid på at implementere en ny digital medlemsplatform, og sikre at alle klubber og 
individuelle medlemmer er blevet oprettet på platformen. Både klubber og individuelle 
medlemmer er kommet godt i gang med at bruge platformen og kan her finde oplysninger om 
klubudvikling, events, uddannelser, rabatkoder til produkter, træningsvejledning m.v., men som 
med så mange andre IT-løsninger tager det fortsat tid at få alle ind på platformen. 
 
Digitaliseringen har været drevet af forbundet selv sammen med et web udvikler team. Vi vil 
løbende indsamle erfaringer, og input til yderligere udviklingsønsker. Som alle andre IT-
løsninger, så vil der helt sikkert opstå behov for at bygge yderligere funktioner på. I den 
forbindelse vil vi måske formentlig kunne samarbejde endnu mere med DIF, da der på centralt 
plan og blandt alle specialforbund er besluttet at satse yderligere på digitalisering. Der er 
oprettet en Digitaliseringsenhed i DIF, hvor vi i fremtiden kan sparre om digitale løsninger og 
søge om midler til samarbejdsprojekter og udvikling af nye løsninger. 
 

Ændret kontingentstruktur 
Med den nye kontingentstruktur der blev indført i 2022 har det været formålet at kunne sikre en 
bedre balance mellem medlemsfordele, forbundets udgiftsniveau, og skabe 
sammenlignelighed med andre idrætsforbund. På baggrund af drøftelserne på årsmødet, hvor 
beslutningen blev truffet, har vi i bestyrelsen monitoreret udviklingen, og hvilken effekt 
kontingentændringer har haft.  
 
Der er oplevet en række udmeldelser af foreninger, som havde ingen eller meget lidt aktivitet 
indenfor surf og/eller SUP. Disse klubber har gennem mange år enten haft et gratis medlemskab 
eller betalt det tidligere lave kontingent (800,- kr./året) for at være medlemmer af forbundet.  
Samlet set har 14 foreninger meldt sig ud af forbundet. Disse talte tilsammen et begrænset antal 
medlemmer på 235 medlemmer jf. deres medlemsindberetning for 2021. 
 
Blandt de udmeldte foreninger er der også enkelte egentlige sup/surf klubber, som grundet 
deres størrelse har meget få kontingentindtægter. Surf & SUP Danmarks bestyrelse mener at det 
er ærgerligt, at justeringen af kontingentet har medført tab af disse foreninger, og har derfor 
arbejdet på en fin tuning af kontingentstrukturen pba. af årets erfaringer. Justeringen vil blive 
præsenteret som forslag til kontingentændring på årsmødet i 2023. 
 

Medlemsudvikling 
Tilslutningen til forbundets events, uddannelser og andre aktiviteter har været lavere i 2022 end 
tidligere år. Vi ser også en tendens til at flere klubber har oplevet et dalende medlemstal. Der er 
efter forbundets vurdering ikke en entydig forklaring herpå, og efter møder med både andre 
idrætsforbund og DIF står det klart, at en lignende situation også er tilfældet for mange andre 
forbund. Et par bud på situationen er, at danskerne stadig har et efterslæb af arrangementer i 
tiden efter covid-19 nedlukningerne og at inflation og krigen i Europa har haft stor indvirkning på 



 
 

hvordan danskerne prioritere deres tid og økonomi. Vi vil have fokus på behovet for at 
understøtte foreningerne med rådgivning og om der er behov for at justere på tilbud for at 
vende tendensen. 
 

Gode erfaringer med vores udviklingsprojekter 
Vi har i 2022 afsluttet en række forskellige udviklingsprojekter, der har været finansieret af 
eksterne midler. FRI PÅ VANDET (Friluftsrådet), CLEAN (Miljøstyrelsen) og en indsats i regi af DIFs 
initiativpulje er blevet afsluttet. STOKED SUSTAIN projektet skulle afsluttes med udgangen af 2022, 
men da der fortsat har været midler tilbage i projektet, har vi fået godkendt en forlængelse af 
projektet hos Nordea-fonden til og med september 2023, hvilket sikrer os mulighed for afvikling 
af en række breddeindsatser. 
 
Med FRI PÅ VANDET har vi siden marts 2020 arbejdet målrettet med aktiviteter for stress, angst 
og depressionsramte danskere gennem aktiviteter i bl.a. 10 af forbundets foreninger. 
Foreningerne har ydet en kæmpe indsats i projektet og været medvirkende til at skabe en 
masse positive oplevelser for de i alt knap 200 deltagere. Projektet har været en stor succes og 
blev i september 2022 afsluttet med produktionen af et videnshæfte og en video som fortæller 
om projektets resultater. Videnshæftet kan downloades på forbundets hjemmeside: 
https://surfsup.dk/videnshaefte-og-guide/. Der vil i 2023 udkomme et par forskningsbaserede 
artikler om projektet.   
 
I CLEAN-projektet er der blevet arbejdet med strandoprydninger i forbindelse med forbundets 
mange events, ligesom der i ca. 20 foreninger er blevet uddannet clean-ambassadører, som i 
foreningerne har gennemført lokale strandoprydninger. Der er i projektet også blevet brugt 
midler på at skabe forskellige kommunikative aktiviteter gennem både foldere, videoer og 
billeder med henblik på at videndele: https://surfsup.dk/clean/.  
 

Mere aktivitet på eliteområdet 
Som led i forbundets nye strategiaftale med DIF ansatte vi Jesper Carlson som sportschef den 1. 
marts i en 20 timers stilling. Jesper har tidligere arbejdet med speed skating landsholdets OL-
atleter, og vil som sportschef i Surf & SUP Danmark varetage al udvikling indenfor talent- og 
eliteområdet. Med Jespers ansættelse har vi sikre, at vi nu kan arbejde langt mere professionelt 
og med langt flere tilbud og muligheder for rådgivning og struktur omkring vores 
landsholdsatleter og talenter. Et af de vigtige resultater for arbejdet har været at få skabt en 
god struktur omkring talent- og eliteudøverne samt udviklingen af et nyt high performance-
program for forbundets fremadrettede talent- og elitearbejde.  
 
Der er også blevet arbejdet for at skabe bedre talent- og elitmiljøer lokalt, hvor der særligt i 
Løkken, Klitmøller og København er miljøer, som forbundet fremadrettet vil satse endnu mere på 
at understøtte. Tilsvarende har forbundet hjulpet 4 unge talenter videre på Team Danmark 
ordningerne således at de sideløbende med at dyrke deres sport også kan fokusere på at få en 
uddannelse med i bagagen. 



 
 

 
Vi har haft atleter med til både Junior EM i surf, VM i surf, EM i SUP og VM i SUP. Der er blevet 
leveret mange flotte resultater og særligt SUP-atleterne har vundet hele 7 medaljer til Danmark 
herunder to EM-guldmedaljer.   
 

EUROSUP 2022 
I samarbejde med Waterz var vi i 2022 ansvarlige for afviklingen af EM i SUP under det 
Europæiske Surf Forbund (ESF). Eventen blev det til dato største EM nogensinde og var generelt 
en stor succes for atleter, frivillige og Hvide Sande som by. Stor tak til Waterz for et godt event 
samarbejde, og tak til alle frivillige for at løfte denne event.   
 
I forbindelse med EUROSUP 2022 havde vi modtaget støtte fra Nordea-fonden til at skabe et 
breddeaktiveringsprogram der blev afviklet gennem hele sommeren. I 6 uger besøgte vi 12 byer i 
hele landet hvor hundrede vis af danskere kom med på vandet.  
 

Hvervekampagne for VM SUP 2024  
Der er de senere år blevet arbejdet hårdt på at sikre opbakning til vores ansøgning om afvikling 
af VM i stand up paddle og paddleboarding med forventet afvikling i september 2024. At sikre 
den økonomiske opbakning til eventen har været helt essentiel før end vi har villet aflevere det 
endelige event bud til ISA. I december 2022 – januar 2023 lykkes det at få godkendt eventstøtten 
fra Københavns Kommune. Vi er derfor nu i den sidste del af forhandlingerne med ISA, og 
afventer en endelig godkendelse af ansøgningen fra ISAs bestyrelse foran andre eventuelle 
ansøgere. 
 

Internationale poster  
Casper Steinfath trådte i 2022 ud af ISAs bestyrelse efter en imponerende lang periode på 8 år 
som ISA vicepræsident. Vi har arbejdet for at Surf & SUP Danmarks formand, Jakob Færch, skulle 
forsøge at stille op til valg som erstatning for Casper, og det lykkedes for Jakob at blive valgt til 
en almindelig bestyrelsespost i ISAs Exe. Com. Jean-Luc Arassus (Frankrig), som også er 
præsident i ESF, blev valgt som ny vicepræsident, og vi forventer et godt og tæt samarbejde 
med ham for at styrke den europæiske indflydelse i ISA. 
 
På Europæisk plan fik vi valgt sekretariatschef Michael Lindberg ind som nyt bestyrelsesmedlem. 
Michael supplerer ESF sammen med to andre nye og yngre bestyrelsesmedlemmer, og det er 
forhåbningen at de nye kræfter i ESF kan skabe mere liv og drive i forbundet.  
 
At vi har kunne sikre begge internationale poster i 2022 er en stor succes, og kommer på et 
vigtigt tidspunkt hvor der er brug for, at reformere begge forbunds eventarbejde og udviklingen 
af særligt aktiviteterne under ’SUP-paraplyen’. Det er ligeledes en tid med behov for 
modernisering og professionalisering af de to internationale organisationer i begges transition 
mod at blive permanente Olympiske idrætsforbund.   
    



 
 

Bestyrelsesarbejdet  
Vi har løbende fokus på at styrke den frivillige ledelse i forbundet, både på bestyrelsespladser, i 
arbejdsgrupper og ad hoc tilknyttede på forskellige opgaver og projekter. Det er dejligt at der er 
mange engagerede, som stiller op til både små og store opgaver, og sikrer driften af alt lige fra 
surf og sup tour til EM, miljøindsatser og udvikling af uddannelsesaktiviteterne i forbundet.  
 
I 2022 bød vi Kristoffer Kristensen velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. Til det kommende 
årsmøde har bestyrelsesmedlem Olli Fischer og suppleant Ulrikke Jensen valgt ikke at 
genopstille. Vi vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til Olli og Ulrikkes arbejde i bestyrelsen 
som også har repræsenteret vigtige geografiske områder i landet. Med Olli og Ulrikkes afgang 
bliver der frigivet pladser til flere ny ansigter. Vi håber på stor interesse fra miljøet, at 
engagerede kandidater vil stille sig til rådighed på årsmødet, for at bidrage til ledelsen af 
forbundet i den kommende periode.  
  
Tak for jeres enorme indsats i 2022. 
 
Vi glæder os til at se jer på årsmødet og ser tilsvarende frem til at mødes på vandet i 2023. 
 
Aloha, Surf & SUP Danmarks bestyrelse  
 
Formand, Jakob Færch 
Næstformand, Katrine Kock Frandsen  
Bestyrelsesmedlem, Emma Augusta Heidemann  
Bestyrelsesmedlem, Olli Fischer  
Bestyrelsesmedlem, Carsten Sørensen  
Bestyrelsesmedlem, Kristoffer Kristensen   
Suppleant, Ulrikke Jensen  
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1 

Indledning 
Arbejdet i Surf & SUP Danmarks bestyrelse og sekretariat følger overordnet de strategiske 
indsatsområder, mål og visioner som er en del af forbundets overordnet strategi, NEW WAVE 
2021-2028, og den strategiaftale som forbundet har indgået med DIF for perioden 2022-2025. 
 
Der er særligt fokus på de dele af strategien, som er knyttet op på strategiaftalen med DIF, samt 
de projekter som er medfinansieret via eksterne partnerskaber og fonde. Med hovedlinjerne i 
fremtiden sætter vi kort spot på nogle af de vigtige aktiviteter som vil få et særligt fokusområde i 
det kommende år. Har I spørgsmål til anden aktivitet, idéer og ønsker til hvad der kunne sættes 
spot på i bestyrelsen, så hører vi rigtig gerne fra jer direkte. Tag gerne kontakt pr. email og tlf. til 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 

Udvikling af tilbud for børn og unge 
Surf og SUP sporten har en helt særlig position og potentiale for at blive danske børn og unges 
foretrukne fritidsaktivitet på havet. De nationale undersøgelser understreget tendensen, og vi ser 
det i forbundets medlemstal hvor knap 1/3 af forbundets medlemmer er børn og unge under 24 
år. For nyligt har Danmarks Idrætsforbund opgraderet på arbejdet med børn og unge, og der er 
sikret en større bevilling til DIF fra A.P. Møller fonden for at styrke børn og unge aktiviteterne. 
 
Fra bestyrelsen side af ligger det os på sinde at både understøtte og stimulere flere 
medlemsforeninger til at tage opgaven på sig, og i fællesskab videreudvikle tilbud og 
muligheder for at få flere børn og unge med i de unikke fællesskaber på kysten. Vi håber at det 
vil blive muligt at sætte nogle af medlemsklubberne i spil til at være såkaldte 
”spydspidsforeninger” i samarbejdet med DIF og A.P. Møller projektet. 
 

Stort fokus på nye og flere uddannelsestilbud 
At tilbyde de bedste instruktøruddannelser og kursustilbud til foreninger, selvorganiserede, 
skoler m.v. er en kerneopgave i Surf & SUP Danmark. Med flere og endnu bedre 
uddannelsestilbud kvalificeres kompetencerne lokalt i foreninger, skoler m.v. og der sikres de 
bedste forudsætninger for vedvarende aktivitet og udvikling lokalt. Derfor har området også 



 

 

altid været højt prioriteret i forbundet og gennem vinteren 2022/2023 har sekretariat i et tæt 
samarbejde med forbundets undervisere videreudviklet forbundets uddannelsestilbud, som skal 
danne grundlag for de næste mange års arbejde på uddannelsesområdet. 
 
Det betyder også, at forbundet i de kommende år vil arbejde mere målrettet med at 
kommunikere og rekruttere til kurserne, således en fortsat positiv udvikling af færdighederne 
inden for klubberne og de kommercielle operatørers færdighedsniveau sikres. 
 
Med det nye format for uddannelser tilbydes SUP uddannelsen nu i to spor; et instruktørspor 
med 3 niveauer og et trænerspor med 3 fokusområder. Indholdet og præciseringen fremgår af 
hjemmesiden: https://surfsup.dk/sup-ins/. 
 
Udover instruktør og træner kurser vil vi også fortsætte med at investere i uddannelse og 
udvikling af surf-dommere, hvor dommeruddannelsen er helt central mhp. at give færdigheder 
til at dømme surf og sup konkurrencer. Dommeruddannelsen giver et vigtigt indblik i 
bedømmelsesforhold hvis du er atlet, og som leder og frivillig giver uddannelsen dig redskaber 
til at kunne afvikle små surf events i klubben eller indgå i dommerstaben på forbundets surf tour. 
 

Struktureret rådgivning og vejledning til foreninger 
Sekretariatet har gennem vinteren 2022/2023 foretaget en mere konkret kortlægning af 

forbundets foreninger, gennemført en drop-out undersøgelse og systematiseret tilgangen til 

rådgivning af den enkelte forening i forbundets projektstyringsværktøj Monday.com. 

 

Med denne indsats har forbundet nu et endnu bedre udgangspunkt for at udføre en struktureret 

rådgivning og vejledning til foreningerne. Sekretariatet hjælper foreningerne med alt fra 

udarbejdelse af vedtægter, aktivitetsudvikling, uddannelsestilbud, frivillighed, rådgivning om 

facilitetsudvikling og projekter hvor fondsansøgninger, budgetter m.v. skal kvalificeres. Der er med 

andre ord rig mulighed for at få hjælp til den lokale udvikling gennem sekretariatet. 

 

Yderligere digitalisering 
Forbundet har i 2021 introduceret en ny medlemsplatform på forbundets hjemmeside surfsup.dk 

som i højere grad skal gøre det nemmere at målrette specifikke materialer og tilbud til forbundets 

medlemmer. Det tager tid at indføre et nyt system og flere foreninger er for eksempelvis fortsat 

manuelt tilknyttet ift. fakturering af kontingent fordi den enkelte forening ikke har et kreditkort. 

Tilsvarende vil forbundet gerne skabe et endnu tættere bånd til den enkelte udøver – også dem i 

foreningerne – og derfor vil der gennem 2023 bliver arbejdet yderligere med udviklingen af 

forbundets digitale platform og produkter. 

 

Forurening i havet  
Ud over arbejdet med Clean projektet og fokus på affaldsproblematikken, så har vi den senere 
tid i bestyrelsen også haft fokus på problemstillingen omkring PFAS-forurening i havet. Vi har 
fået henvendelser fra bekymrede forældre og har på baggrund af de henvendelser, de nye 



 

 

undersøgelser som er kommet frem i 2022 og den offentlige debat nedsat en arbejdsgruppe der 
vil se nærmere på konsekvenserne for surf sporten og de aktive udøvere. 
 
I DIF er der nedsat en tværgående koordineringsgruppe, hvor vi ligeledes vil opsøge viden og 
erfaringer. DIF har mulighed for at løfte spørgsmålene ind på ministerniveau, og vi har i 
bestyrelsen skubbet på for at man fra statens side af vil sætte fokus på 
idrætsudøverne/surferne som en særlig befolkningsgruppe, der kan være i risiko for at blive 
udsat for forurening fra flourstofferne. 
 
Det er vigtigt at få viden førend vi maler et skræmmebillede. Vi ønsker ikke at skabe unødig 
panik. En start på arbejdet vil være at sikre nogle anbefalinger og retningslinjer for vask og skyl 
efter surf aktiviteterne, særligt i de perioder hvor der er meget vind og dannelsen af havskum er 
større. Dialog med kommunerne om at sikre de rette faciliteter til af skylning er også en af 
tiltagene vi arbejder på. I kan forvente at vi via nyhedsbreve og hjemmeside vil udkomme med 
vejledning i løbet af 2023.      
  

ISA SUP & Paddleboard VM 2024 & SUP City Denmark  
Vi forventer at ISA snarligt vil godkende vores ansøgning om VM 2024. Eventen vil få stort fokus i 
2023, og skal varetages af ca. 1,5 + 1 årsværk der ansættes i nye stillinger gennem 2023 og 2024. 
Vi vil løbende kommunikere ud omkring eventen og forventer at skulle engagere hele SUP miljøet 
i det frivillige arbejde omkring afviklingen. Vi håber at der er mange som vil støtte op om den 
store SUP og vandsportsfest som planlægges med afvikling i september 2024. 
 
VM 2024 er indtil videre kronen på værket i forbundets internationale eventstrategi; SUP City 
Denmark. Men vi kigger allerede så småt videre på mulighederne for at byde ind på endnu et 
Europamesterskab i SUP inden for nær fremtid. Denne event er ikke nær så omkostningstung og 
ressourcekrævende. 
 
Den store indsats som vært for internationale SUP events ligger i tråd med NEW WAVE strategien 
og mulighederne for at disse events kan skabe værdi på tværs af frivillighed, breddeaktivering, 
udvikling og professionalisering af sporten på internationalt plan samt skabe optimale forhold 
for vores verdensklasse talenter og eliteatleter inden for SUP sporten. 
 

International idrætspolitik 
Med de nye bestyrelsesposter i både ESF og ISA vil vi arbejde for at der etableres internationale 
strategier for udviklingen af SUP sporten. Vi har særligt fokus på det internationale samarbejde 
på eventområdet, hvor der er behov for reformer om discipliner, event management og 
regulering af budprocesser.   
 
Vi vil understøtte ISA i arbejdet for at sikre SUP sportens inklusion i multisportsevents, herunder 
European Games og OL. Vi vil tilsvarende arbejde for at Para Surfing vil blive optaget på IPC 
Paralympic-programmet.  
 



Budget 2023 - Surf & SUP Danmark

Note Indtægter Budget 2023 Regnskab 2022 Budget 2022
1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 2.145.000 2.005.000 2.004.622
2 Medlemskontingenter 330.470 163.217 326.000
3 Fonde, kommuner m.v. 208.333 181.989 270.000
4 Sponsorer & partnerskaber 50.000 316.117 100.000
5 Events 195.500 176.010 179.000
6 Uddannelse, camps m.v. 265.000 140.447 325.000
7 Øvrige indtægter 25.000 64.346 20.000
8 DIF Initiativpulje 300.000 17.354 169.874
9 STOKED SUSTAIN 400.000 1.243.031 1.569.000

10 ISA VM SUP 2024 73.583 46.417 0
11 FRI PÅ VANDET (Afsluttet 2022) 0 582.413 700.000
11 CLEAN (Afsluttet 2022) 0 197.925 300.000
11 EUROSUP 2022 (Afsluttet 2022) 0 239.641 350.000
11 SUP CITY TOUR DENMARK (Afsluttet 2022) 0 198.000 0

Indtægter i alt 3.992.886 5.571.908 6.313.496

Note Omkostninger Budget 2023 Regnskab 2022 Budget 2022
12 Udviklingsaktiviteter -422.500 -434.965 -560.000
13 Uddannelse -61.500 -31.383 -85.000
14 Events -284.000 -243.259 -485.500
15 Administration -235.630 -267.839 -350.285
16 Personaleomk. & løn -1.565.511 -1.383.742 -1.667.300
17 Marketing & rejseomk. -62.000 -13.082 -40.000
18 Øvrige udgifter -166.000 -242.677 -169.500
19 Finansielle omkostninger -19.000 -21.752 -10.500
20 DIF Initiativpulje -300.000 -17.354 -169.874
21 STOKED SUSTAIN -797.900 -1.121.181 -1.626.000
22 ISA VM SUP 2024 -73.583 -46.417 0
23 FRI PÅ VANDET (Afsluttet 2022) 0 -562.948 -690.930
23 CLEAN (Afsluttet 2022) 0 -182.925 -300.000
23 EUROSUP 2022 (Afsluttet 2022) 0 0 0
23 SUP City Tour (Afsluttet 2022) 0 -211.013 0

Udgifter i alt -3.987.625 -4.780.539 -6.154.889

Resultat 5.262 791.369 158.607



Budget 2023 - Surf & SUP Danmark (på kontoplan)

Indtægter
Note Konto nr.Navn Budget 2023 Regnskab 2022 Budget 2022

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
1101 DIF Strategistøtte 1.335.000 1.265.000 1.265.000
1102 DIF Grundstøtte 810.000 740.000 739.622

Subtotal 2.145.000 2.005.000 2.004.622

2 Medlemskontingenter
1111 Kontingent - Foreninger 195.500 124.500 266.000
1112 Kontingent - Individuelle 75.000 33.717 25.000
1114 Kontingent - Skoler, institutioner mv. 15.000 5.000 10.000
1115 Kontingent - Virksomheder 44.970 0 25.000

Subtotal 330.470 163.217 326.000

3 Fonde, kommuner m.v.
1121 Fonde, kommuner m.v 208.333 181.989 270.000

Subtotal 208.333 181.989 270.000

4 Sponsorater & partnerskaber
1123 Sponsorater/partnerskaber 50.000 266.117 100.000
1124 Sponsorater uden moms 0 50.000 0

Subtotal 50.000 316.117 100.000

5 Events
1140 Events (deltagergebyr) 195.500 176.010 179.000

Subtotal 195.500 176.010 179.000

6 Uddannelse, camps m.v.
1130 Uddannelser, kurser, clinics mv 250.000 140.447 310.000
1131 ISA kurser (instruktør, dommer gebyr m.v.) 15.000 0 15.000

Subtotal 265.000 140.447 325.000

7 Øvrige indtægter
1145 Lejeindtægter 0 3.500 0
1146 Merchandise 5.000 3.630 15.000
1149 Salg af udstyr 0 0 0
1150 Diverse 0 3.570 0
1185 Returbeløb 0 0 5.000
1186 Landshold og atleter 20.000 53.647 0

Subtotal 25.000 64.346 20.000

8 DIF Initiativpulje
1103 DIF Initiativpulje 300.000 17.354 169.874

Subtotal 300.000 17.354 169.874

9 STOKED SUSTAIN
1106 STOKED SUSTAIN - Nordea-fonden (PROJEKT) 400.000 1.243.031 1.450.000
1107 STOKED SUSTAIN - Kontingent foreninger 24.000
1108 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede medlemskaber 50.000
1109 STOKED SUSTAIN - Instruktøruddannelser & dommere 27.000
1110 STOKED SUSTAIN - Hovedinstruktøruddannelser 18.000

Subtotal 400.000 1.243.031 1.569.000

10 ISA VM SUP 2024



1125 ISA VM SUP 2024 73.583 46.417 0
Subtotal 73.583 46.417 0

11 Projekter (afsluttet 2022)
1105 FRI PÅ VANDET 0 582.413 700.000
1120 Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje 0 197.925 300.000
1119 EUROSUP 2022 0 239.641 350.000
1122 SUP CITY TOUR DANMARK 0 198.000 0

Subtotal 0 1.217.979 1.350.000

Intægter i alt 3.992.886 5.571.908 6.313.496

Omkostninger
Note Konto nr.Navn Budget 2023 Regnskab 2022 Budget 2022

12 Udviklingsaktiviteter
1202 Medlems- og aktivitetsplatform -25.000 -9.024 -40.000
1203 Talent- og eliteprogram (Surfing) -60.000 -171.582 -100.000
1204 Talent- og eliteprogram (SUP) -160.000 -192.737 -100.000
1205 Talent- og elitetræningscentre -30.000 -10.728 -45.000
1206 Surf-specifik coaching -30.000 -40.000 -40.000
1207 SUP-Specifik coaching -40.000 -7.411 -40.000
1208 Udviklingsarbejde (uddannelse, foreningsforløb m.v) -30.000 0 -65.000
1209 Community Day 0 0 -20.000
1218 Tværidrætslige samarbejder -10.000 -907 -40.000
1224 Projektudvikling 0 0 -15.000
1226 Rådgivning 0 0 -10.000
1229 Workshops, børn og unge satsning -2.500 0 -10.000
1231 Eventaktiviteter, børn & Unge satsning -10.000 -368 -5.000
1232 Udstyr, børn & unge satsning -25.000 -2.209 -30.000

Subtotal -422.500 -434.965 -560.000

13 Uddannelse
1220 Uddannelser, kurser, clinics mv -31.500 -31.383 -30.000
1221 ISA Instruktørbeviser -15.000 0 -15.000
1222 Førstehjælpskurser 0 0 -5.000
1223 Uddannelsesmaterialer (ATK+børn & unge satsning) -15.000 0 -35.000

Subtotal -61.500 -31.383 -85.000

14 Events
1211 Danish SUP Tour -139.000 -103.564 -250.000
1212 Danish Surf Tour -120.000 -69.231 -200.000
1213 Danish White Water Games 0 0 0
1214 DM SUP & Prone Paddleboarding -20.000 -56.061 -20.000
1227 International repræsentation (dommere m.v.) -5.000 -14.402 -5.500
1233 Sponsorstøtte til ParaSurfing 0 -10.000
1235 Internationale events 0 0 0

Subtotal -284.000 -243.259 -485.500

15 Administration
1505 Lokaleleje, Idrættens Hus -78.000 -74.422 -120.000
1507 Inventar -2.500 -34.263 -25.000
1540 Vedligeholdelse og rengøring 0 0 -5.000
1705 Transportudgifter (Van) -2.500 0 0
1710 Forsikring (Van) 0 0 -7.500
1720 Vedligeholdelse (Van) -5.000 0 -15.000



1730 Parkering -500 -73 -500
1750 Grøn afgift (Van+trailere)) 0 -2.342 -2.000
1801 Mødeudgifter -4.000 -1.678 -5.000
1802 Kontorartikler -1.000 -1.990 -1.000
1803 Website og softwareprogrammer -35.000 -37.789 -30.000
1804 Telefon og internet -30.000 -41.592 -30.000
1810 Hardware -10.000 -15.463 -35.000
1811 Små anskaffelser -2.500 -200 -2.500
1813 Regnskabsprogram -5.000 -4.894 -5.000
1814 Lønsystem (Bluegarden) -7.000 -8.516 -7.500
1815 Fragt -1.500 -1.216 -3.000
1840 Konsulenter og freelancere 0 0 -30.000
1850 Forsikringer -8.000 -6.430 -6.500
1855 Idrættens forsikringer -28.130 -19.785 -19.785
1860 Revision -15.000 -17.188 0
1885 Difference 0 0 0

Subtotal -235.630 -267.839 -350.285

16 Personaleomkostninger & løn
1410 AM-indkomst -1.591.475 -1.179.334 -1.446.570
1420 ATP-bidrag 0 0 0
1430 Personalegoder 15.000 13.250 -20.000
1440 Personalepleje -20.000 -11.053 -20.000
1450 Pension -159.960 -193.052 -160.730
1454 Samlet betaling - arbejdsgiverbidrag -30.000 -29.984 -20.000
1455 Hensatte feriepenge 0 -25.592 0
1456 Regulering af feriepenge 0 -2.372 0
1460 Underviser godtgørelse 0 0 0
1462 Dommer godtgørelse 0 0 0
1490 Lønrefusion 220.924 44.394 0

Subtotal -1.565.511 -1.383.742 -1.667.300

17 Marketing & rejseomkostninger
1605 Konferencedeltagelse 0 0 -5.000
1610 Konferencer, årsmøder mv. -45.000 -10.066 -10.000
1620 Kørselsgodtgørelse (ansatte) -7.000 -1.272 0
1625 Kørselsgodtgørelse (bestyrelse) -5.000 -1.744 -20.000
1630 PR, medie og markedsføring -1.500 0 -2.500
1640 Hotel -3.500 0 -2.500

Subtotal -62.000 -13.082 -40.000

18 Øvrige udgifter
1201 Medlemsorganisationer -12.000 -11.939 -12.000
1234 Donationer 0 0 0
1239 DIF Soldaterprojekt -149.000 -65.000 -150.000
1244 Aktivering af partnerskaber 0 -157.911 0
1288 Køb af udstyr/merchandise m. moms 0 -2.230 0
1289 Køb af udstyr/merchandise u. moms 0 -5.300 0
1291 Returbetalinger 0 -2.500
1292 Diverse -5.000 -297 -5.000

Subtotal -166.000 -242.677 -169.500

19 Finansielle omkostninger
2220 Rykkergebyr 0 -141 0
2230 Renteindtægter 0 7 0
2310 Renteudgifter -10.000 -11.811 -7.000



2319 Stripe gebyr -3.000 -2.800 0
2320 Bankgebyrer -6.000 -7.006 -3.500

Subtotal -19.000 -21.752 -10.500

20 DIF Initiativpulje
1238 DIF Initiativpuljeprojekt -300.000 -17.354 -169.874

Subtotal -300.000 -17.354 -169.874

21 STOKED SUSTAIN
1250 STOKED SUSTAIN - Foreningsudvikling 0 -4.170 -26.000
1251 STOKED SUSTAIN - Beachlife 0 -93.905 -100.000
1252 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede -112.500 0 -150.000
1253 STOKED SUSTAIN - Events & Camps -76.000 -128.085 -200.000
1254 STOKED SUSTAIN - Uddannelse -105.000 -122.533 -200.000
1255 STOKED SUSTAIN - Workshops 0 -4.340 -70.000
1256 STOKED SUSTAIN - Medie, kommunikation & PR -92.500 -48.894 -150.000
1257 STOKED SUSTAIN - Projektledelse -383.400 -648.320 -650.000
1258 STOKED SUSTAIN - Transport -28.500 -64.068 -60.000
1259 STOKED SUSTAIN - Buffer 0 -6.867 -20.000

Subtotal -797.900 -1.121.181 -1.626.000

Heraf finansiering af ikke fakturerede udgifter
1107 STOKED SUSTAIN - Kontingent foreninger 12.000 21.600 24.000
1108 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede medlemskaber 0 32.500 50.000
1109 STOKED SUSTAIN - Instruktøruddannelser & dommere 27.200 49.750 27.000
1110 STOKED SUSTAIN - Hovedinstruktøruddannelser 0 18.000 18.000

22 ISA VM SUP 2024
1245 ISA VM SUP 2024 -73.583 -46.417 0

Subtotal -73.583 -46.417 0

23 Projekter (afsluttet 2022)
1240 FRI PÅ VANDET - Foreningsaktiviteter 0 -131.086 -211.914
1241 FRI PÅ VANDET - Udstyr & events 0 -414 -14.638
1242 FRI PÅ VANDET - Kommunikation, PR, medie m.v. 0 -58.833 -58.270
1243 FRI PÅ VANDET - Projektledelse 0 -372.615 -406.108
1237 CLEAN 0 -182.925 -300.000
1255 EUROSUP 2022 0 0 0
1222 SUP CITY TOUR DANMARK 0 -211.013 0

Subtotal 0 -956.887 -990.930

Omkostninger i alt -3.987.625 -4.780.539 -6.154.889

Nettoresultat 5.262 791.369 158.607



Prognose 2023 - 2025, Surf & SUP Danmark

Note Indtægter Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 2.145.000 2.145.000 2.145.000
2 Medlemskontingenter 330.470 330.470 330.470
3 Fonde, kommuner m.v. 208.333 208.333 208.333
4 Sponsorer & partnerskaber 50.000 50.000 50.000
5 Events 195.500 195.500 195.500
6 Uddannelse, camps m.v. 265.000 265.000 265.000
7 Øvrige indtægter 25.000 25.000 25.000
8 DIF Initiativpulje 300.000 300.000 300.000
9 STOKED SUSTAIN 400.000 0 0

10 ISA VM SUP 2024 73.583 0 0
Indtægter i alt 3.992.886 3.519.303 3.519.303

Note Omkostninger Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
12 Udviklingsaktiviteter -422.500 -522.500 -522.500
13 Uddannelse -61.500 -61.500 -61.500
14 Events -284.000 -350.000 -350.000
15 Administration -235.630 -315.130 -315.130
16 Personaleomk. & løn -1.565.511 -2.018.875 -2.018.875
17 Marketing & rejseomk. -62.000 -62.000 -62.000
18 Øvrige udgifter -166.000 -166.000 -166.000
19 Finansielle omkostninger -19.000 -19.000 -19.000
20 DIF Initiativpulje -300.000 -300.000 -300.000
21 STOKED SUSTAIN -797.900 0 0
22 ISA VM SUP 2024 -73.583 0 0

Udgifter i alt -3.987.625 -3.815.005 -3.815.005

Resultat 5.262 -295.702 -295.702
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Indledning 
Vi ønsker med følgende notat at redegøre for udvalgte poster i Surf & SUP Danmarks budget for 
2023. Budgettet er for 2023 opstillet på en ny måde end tidligere hvilket dels skyldes, at det har 
været et ønske at opstille et mere gennemsigtigt budget, hvor overskrifterne i højere grad er 
tilpasset de indtægter og udgifter de vedrører. Det er også gjort muligt at sammenligne med 
budget og regnskab fra det tidligere år og derudover er flere bogføringskonti i forbundets 
regnskabsprogram blevet sammenlagt i 2022 for at lette bogføringen. 
 
Budgettet afspejler dog fortsat tidligere års budgetter, hvor eventuel projektøkonomier er 
indarbejdet i det samlede budget jf. retningslinjerne i Kulturministeriet bekendtgørelse om 
aflægning af regnskab. 
 
Indtægter 
Blandt indtægterne i 2022 gælder det, at strategistøtten fra DIF opjusteres med 70.000 kr. 
grundet et generelt højere tilskud til DIF som fordeles til forbundene. Tilsvarende er grundstøtten 
fra DIF hævet med 70.000 kr. da forbundets steg i både antal af foreninger og medlemmer fra 
2020 til 2021. Medlemstilskuddet ydes retrospektivt. 
 
Der er budgetteret med en samlet medlemsindtægt på 330.470 kr. som dels skyldes at flere 
foreninger skal begynde at betale kontingent efter 3 års gratis kontingent gennem STOKED 
SUSTAIN projektet og derudover er der en målsætning om at få 500 selvorganiserede 
medlemmer i 2023 ligesom at der forventes et højere antal af høj- og efterskoler samt 
virksomheder. 
 
Fra fonde, kommuner m.v. forventes der en indtægt på 208.333 kr. gennem de samarbejder der 
allerede eksistere med Thisted Kommune, Hjørring Kommune og Waterz, ligesom at der 
forventes kommunale tilskud i de byer som Danish SUP Tour gæster. 
 
Indtægter fra sponsorater er begrænset til 50.000 kr. da det har vist sig svært at rejse midler 
direkte gennem sponsorer. 
 



 
 

Der forventes ca. 600 deltagere på Danish SUP Tour, 200 deltagere på Danish Surf Tour og 50 
deltagere på Junior Surf Touren hvilket vil give forbundet en indtægt på ca. 195.500 kr. 
Indtægterne er tilsvarende bundet op på de omkostninger forbundet har med afviklingen af 
events. 
 
På uddannelsesområdet forventes der en omsætning på 265.000 kr. da det forventes at knap 
200 personer uddannes gennem forbundets kurser. Hertil udstedes der certifikater til skoler. 
Blandt de øvrige indtægter i budgettet fremgår et mindre salg af merchandise og ”indirekte” 
indtægter fra forbundets landsholds atleter, som er udgifter forbundet lægger ud for atleterne i 
forbindelse med deres konkurrencedeltagelse. 
 
Herudover fremgår der indtægter gennem diverse projekter. Forbundet forventer at søge 
300.000 kr. i DIFs initiativpulje til en talent- og elite indsats. Derudover fortsætter projektet 
STOKED SUSTAIN i 2023 hvoraf der fortsat mangler en udbetaling fra Nordea-fonden på 400.000 
kr. Forbundet har fortsat et igangværende projekt med Sport Event Danmark omkring 
tiltrækningen af ISA World SUP & Paddleboard Championship, som forventes afsluttet i 2023. 
 
Det samlede indtægtsgrundlag forventes at være 4.032.086 kr. 
 
Bemærkning til indtægter i 2023 og fremadrettet 
Det er værd at bemærke, at Surf & SUP Danmarks indtægtsgrundlag i 2023 er begunstiget med 
439.200 kr. gennem projektet STOKED SUSTAIN, som er penge der går til udvikling og afvikling af 
aktiviteter. I 2024 og fremadrettet vil forbundet ikke være begunstiget af disse projektmidler og 
det betyder at forbundet fra 2024 og fremadrettet vil mangle små 300.000 kr. i forbundets drift. 
Dette er tydeliggjort i den prognoseplan for 2023-2025 som fremgår af budget bilagene. 
 
Udgifter 
På udgiftssiden er der budgetteret med 422.500 kr. til udviklingsaktiviteter. Dette ligner 
nogenlunde forbruget i 2022, og der vil fortsat være udviklingsaktiviteter som dækkes ind af bl.a. 
STOKED SUSTAIN projektet hvorfor der også i prognoseplanen for 2024 og 2025 ses et højere 
udgiftsgrundlag for udviklingsaktiviteterne i forbundet.  
 
Udgifter på 61.500 kr. som relatere sig til uddannelsesområdet dækker primært udgifter til at 
kørsel, forplejning og leje af lokaler. Dertil kommer lønudgifterne til underviserne som skal findes 
under personaleomkostninger og løn. Disse er på ca. 95.000 kr. 
 
Der er afsat 284.000 kr. til afviklingen af forbundets events. Dertil kommer en udefinerbar 
lønudgift til de medarbejder der sidder med planlægningen og afviklingen af events. Disse 
lønudgifter er en del af de samlede personale- og lønomkostninger. 
 
Der budgetteres med 235.630 kr. i administrationsudgifter som bl.a. går til husleje, website, div. 
programmer, forsikringer, afgifter og vedligeholdelse. Beløbet er nogenlunde i tråd med 
udgifterne i 2022. 
 



 
 

Der er afsat 1.565.511 kr. til personaleomkostninger og løn hvilket er knap 200.000 kr. mere end i 
2022. Det skyldes bl.a. at flere ansættelser ikke længere i 2023 vil være finansieret gennem 
projektmidler, men i højere grad skal dækkes af forbundets egen drift. 
 
Under marketing- og rejseomkostninger er der budgetteret med udgifter på 62.000 kr. som 
primært skyldes at forbundet nu indarbejder udgifter til det årlige sportsshow. 
 
Under øvrige udgifter er der et sædvanligt beløb på 12.000 kr. til forbundets 
medlemsorganisationer og 149.000 kr. til DIF soldaterprojektet som er en del af forbundets 
strategiaftale med DIF. 
 
De finansielle omkostninger er budgetteret til 19.000 kr. nogenlunde svarende til udgifterne i 
2022. 
 
Særlige udgifter til projekter 
Som nævnt under indtægter forventer forbundet at søge DIFs initiativpulje om 300.000 kr. i støtte 
og disse forventes derfor også at blive anvendt i 2023. 
 
En af de større budgetterede udgifter er indsatser under STOKED SUSTAIN projektet. Forbundet 
indgik i projektet med en egenfinansiering på 506.000 kr. som i 2023 vil blive effektueret. Derfor 
er udgiftsgrundlaget i projektet betydeligt højere end indtægtsgrundlaget. 
 
Det samlede udgifstgrundlag forventes at være -4.026.825 kr 
 
I 2023 forventes der således et positivt resultat på 5.262 kr. 
 
Egenkapital, likviditet og nettoresultat 
Med det positive regnskab for 2022 er forbundets egenkapital nu 1.728.124 kr. pr. 31. december 
2022. 
 
Med betydeligt flere ansatte i forbundets sekretariat, flere og større indsatser og en verden og et 
samfund i konstant forandring har det været i bestyrelsens og sekretariatets interesse, at 
oparbejde en vis egenkapital med henblik på i højere grad, at kunne sikre driften af forbundet 
fremadrettet. Dette understreges også af den fremlagte prognose for forbundets økonomi i 
2023-2025, hvor der i 2024 og 2025 vil mangle ca. 300.000 kr. i forbundets drift, med mindre der 
kan rejses flere penge til forbundet. 
 
Det er ikke et mål i sig selv, at forbundet har en høj egenkapital og likviditet, men det betyder at 
forbundet har mulighed for at prioritere særlige indsatser, investere i projekter som er relevant 
for udviklingen af surf og SUP sporten i Danmark samt afvikle projekter hvor udbetalingen af 
midler sker retrospektivt. Dertil bør det nævnes, at den oparbejdede egenkapital har været flere 
år undervejs og skal ses i lyset af, at forbundet siden 2016 har rejst mere end 15 mio. kr. til 
forbundet gennem projekter støttet af fonde og kommuner. 
 



 
 

Bestyrelsen er i øjeblikket i overvejelserne om i 2023, at stifte et erhvervsselskab i forbindelse 
med afviklingen af det kommende Verdensmesterskab i SUP. Dette er der flere årsager til som 
primært knytter sig til den juridiske og økonomiske sikring af forbundet. Ved stiftelsen af et 
erhvervsselskab vil der skulle skydes kapital ind i et nyt selskab og bestyrelsen har her besluttet 
en ramme på 500.000 kr. til stiftelsen af et erhvervsselskab. Pengene vil skulle tages af 
forbundets egenkapital hvilket igen understreger mulighederne i den positive egenkapital. 
 
Det nuværende niveau af forbundets egenkapital vurderes til at være tilfredsstillende og derfor 
budgetteres der i 2023 med et nettoresultat tæt på nul. 
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Indledning 
Surf & SUP Danmark har i øjeblikket en kontingentstruktur som muliggør at foreninger, selvorganiserede, 
skoler og virksomheder kan opnå medlemskab af Surf & SUP Danmark. Kontingentet er pt. som følgende:  
 

Foreninger Selvorganiserede Skoler/insitutioner Virksomheder 

Rookie (1. år): 1.500,- kr. 
The Search: 3.500,- kr. 
The Barrel: 6.000,- kr. 

150,- kr. / året 1.000,- kr. / året 
Take off: 1.495,- kr. 
Amped: 4.995,- kr. 
Charging: 9.995,- kr. 

 
Ovenstående kontingentstruktur blev besluttet på Surf & SUP Danmarks Årsmøde i 2021 og indført pr. 1. 
januar 2022.  

Evaluering og vurdering af kontingentstrukturen 
Bestyrelsen og sekretariatet har i vinteren 2022/2023 evalueret forbundets kontingentstruktur.nVed 
effektueringen af kontingentstrukturen var der i alt 13 foreninger, som meddelte at de ikke længere ønskede 
at være medlemmer af forbundet. De 13 foreninger talte tilsammen 208 medlemmer. Ud af de 13 foreninger 
var der 8 foreninger som havde 0-20 medlemmer. Der var således tale om relativt små foreninger og i flere 
tilfælde omhandlede det flerstrengede foreninger, som havde en anden hovedaktivitet end surf og/eller 
SUP. Senere i løbet af 2022 valgte yderligere 4 foreninger, at melde sig ud af forbundet. Disse talte 
tilsammen i alt 38 medlemmer. 
 
Der er således 17 foreninger med samlet set knap 250 medlemmer, som gennem det seneste års tid har 
meldt sig ud af forbundet. Årsagen hertil skyldes helt sikkert flere forskellige elementer, men det er samtidig 
bestyrelsens og sekretariatets vurdering at implementeringen af den nye kontingentstruktur i 2022 har 
været medvirkende til at særligt de mindre foreninger har genovervejet deres medlemskab. 
 
Differentiering i ”The Search” og “The Barrel” medlemskaberne 
Foruden de konkrete observationer i forhold til antallet af medlemmer i foreningerne, har sekretariatet, med 
den nye kontingentordning, også skulle arbejde med en differentiering af klubberne ift. de fordele og tilbud 
der er tilbydes indenfor de forskellige medlemskabstyper. 
Det er sekretariatets vurdering, at det i dagligdagen er svært at håndhæve indholdet i de to 
kontingentsatser og det er samtidig indtrykket, at foreningerne heller ikke nødvendigvis kan gennemskue 
hvad de forskellige kontingenter indeholder. 



 
 

Det kan derfor diskuteres om den nuværende differentiering i fordele og tilbud er optimal for foreningerne 
og forbundet, og om der i højere grad bør arbejdes i retningen af en model hvor alle foreningsmedlemmer 
tilbydes de samme ydelser hos forbundet. 

Bestyrelsens endelige vurdering 
Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående gjort sig følgende overvejelser: 
 

- Kan den nuværende kontingentstruktur virke ekskluderende overfor små foreninger og mindre 
fællesskaber fordi det er for ”dyrt” at være medlem såfremt man har meget få medlemmer i sin 
forening. Bør der være en billigere kontingentsats til små foreninger, ex. foreninger med under 20-
30 medlemmer? 
 

- Det virker vanskeligt at håndhæve forskellen på kontingenterne, og dette kunne tale for at alle 
foreninger, uanset medlemskab, ville kunne få den samme ydelse af forbundet. 
 

- Erfaringerne fra STOKED SUSTAIN projektet taler for, at der fortsat skal være et fokus på, at give 
nystartede foreninger en god, nem og billig start på et medlemskab, da disse foreninger som ofte 
har meget få eller ingen midler. 
 

- Det er vigtigt, at forbundet løbende vurdere ressourcerne som det koster at drive forbundet og 
udviklingen af foreningsområdet. 
 

Forslag til fastsættelse af nyt kontingent 
Med udgangspunkt de observationer og overvejelser som både sekretariatet og bestyrelsen har gjort sig 
samt feedbacken fra flere foreninger ønsker bestyrelsen at fremlægge et forslag til en justering af det 
nuværende kontingent for foreninger. Forslaget er fremstillet her i dokumentet og visualiseret på 
forbundets hjemmeside: https://surfsup.dk/ny-kontingentstruktur/ 
 
Forslag til nye kontingentsatser gælder kun foreninger: 
 
Rookie: 0,- kr. (helt nystartet foreninger med kun 0-2 års virke - gælder kun 1. år*) 
Search: 1.500,- kr. (Foreninger med kun 1-24 medlemmer samt ’nye foreninger’**) 
Barrel: 3.500,- kr. (Alle foreninger med 25+ medlemmer) 
 
*Helt nystiftede foreninger med kun 0-2 års virke betaler ikke kontingent i indeværende år. Eksempel: 
Melder en nystiftet forening sig ind d. 1. maj betales der første gang kontingent i januar det efterfølgende 
år. Det gratis kontingent skal ses som en start-hjælp til helt nystartede foreninger. Herefter overgår 
foreningen til “Search” eller “Barrel” afhængigt af foreningens medlemstal. Herudover tilbydes nystiftede 
foreninger 2 gratis instruktørkurser til en værdi á 3.390 kr. og nystiftede foreninger har tillige fortrinsret på 
lån af forbundets udstyr. 
 
**Med ’nye foreninger’ menes allerede eksisterende foreninger (kan fx være en flerstrenget forening) der 
ønsker medlemskab af Surf & SUP Danmark, fordi foreningen ønsker at udbyde surf og/eller SUP i 
foreningen. Disse foreninger betaler ved indmeldelse i indeværende år 1.500,- kr. i kontingent. Året efter 
forbliver foreningen på “Search” eller overgår til “Barrel” afhængigt af foreningens medlemstal. 
 



 
 

Justeringen af kontingentet skal således tilgodese de små foreningsfællesskaber og simplificere 
medlemskabsstrukturen for de eksisterende foreninger, ligesom at der fortsat skal sikres en billig opstart til 
helt nystartede foreninger. 
 
Kontingentsatserne for selvorganiseret, skoler og virksomheder fastholdes. 
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Valg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 2023 
Surf & SUP Danmarks bestyrelse kan jf. forbundets vedtægter §8 bestå af 6-8 medlemmer og 1 suppleant. 
Bestyrelsen har i 2022 bestået af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Ved Surf & SUP Danmarks 
Årsmøde i 2023 træder Ulrikke Jensen ud af bestyrelsen som suppleant. Foruden de 
bestyrelsesmedlemmer som er på valg er der yderligere to ledige pladser i bestyrelsen for valgperioden 
2022 - 2024. Surf & SUP Danmark opfordre alle der måtte have interesse i at tage del i bestyrelsesarbejdet, 
at indsende deres kandidatur. Se venligst nedenfor. 
 
Følgende er jf. Surf & SUP Danmarks vedtægter på valg i 2023: 

 
Følgende er jf. Surf & SUP Danmarks vedtægter ikke på valg i 2022: 

 
Følgende positioner er med den nuværende bestyrelse jf. Surf & SUP Danmarks vedtægter ledige i Surf & 
SUP Danmarks bestyrelse: 

 
 
Se oversigten over valg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 2023 på næste side. 
 
 
 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Jakob Færch Formand Genopstiller Foreninger 2023 - 2025 
Carsten Sørensen Bestyrelsesmedlem Genopstiller Selvorganiserede 2023 - 2025 
Olli Fischer Bestyrelsesmedlem Genopstiller ikke Foreninger 2023 - 2025 
Kristoffer Kristensen Bestyrelsesmedlem Genopstiller Foreninger 2023 - 2025 
Ulrikke Jensen Suppleant Genopstiller ikke Foreninger 2023 - 2025 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Katrine Kock Frandsen Næstformand Genopstiller Foreninger 2022 - 2024 
Emma A. Heidemann Bestyrelsesmedlem Genopstiller Foreninger 2022 - 2024 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Ledig Kasserer - Foreninger 2022 - 2024 
Ledig Bestyrelsesmedlem - Skoler/institutioner 2022 - 2024 



 
 

 
Valg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 2023 
Ved Surf & SUP Danmarks Årsmøde 2023 vil det med udgangspunkt i ovenstående være muligt at stille op 
til følgende poster: 
 

Bestyrelsespost Status Kategori Valgperiode 

Formand Jakob Færch genopstiller Foreninger 2023 - 2025 

Bestyrelsesmedlem Kristoffer Kristensen genopstiller Foreninger 2023 - 2025 

Bestyrelsesmedlem Olli Fischer genopstiller ikke Foreninger 2023 - 2025 

Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen genopstiller Selvorganiserede 2023 - 2025 

Kasserer - ledig Foreninger 2022 - 2024 

Bestyrelsesmedlem - ledig Skoler/institutioner 2022 - 2024 

Suppleant Ulrikke genopstiller ikke Foreninger 2023 - 2025 

 
Kandidater til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 2023 
Kandidater der ønsker at genopstille eller stille op til bestyrelsen skal fremsende deres kandidatur til Surf & 
SUP Danmark senest d. 3. marts 2023 kl. 12.00. Kandidatur med tilhørende valgoplæg sendes til Michael 
Lindberg på michael@surfsup.dk 
 
Et valgoplæg bør indeholde: 
 

1. Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
2. Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af Surf & SUP Danmarks bestyrelse 
3. Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
4. Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf og/eller SUP miljø 
5. Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
6. Erhvervserfaring 

 
Kandidaten får mulighed for på årsmødet at præsentere sit kandidatur. Har kandidaten ikke mulighed for 
at være tilstede på årsmødet kan denne indsende en skriftlig præsentation, som præsenteres af 
formanden på årsmødet. 
 
Kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen er i øvrigt også altid velkommen til, at kontakte Surf & SUP 
Danmarks nuværende formand, Jakob Færch, på jakob@surfsup.dk eller tlf.: 28694774 til en dialog om 
bestyrelsesarbejdet. 



Valgoplæg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 

- Jakob Færch 
 
Kandidat: Genopstiller til posten som formand på vegne af forening. 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Jakob Færch 
Tuborgvej 46, 1.TH 
2900 Hellerup 
jakob@surfsup.dk 
tlf.: 28694774 
 
Alder: 47 år 
 
Jeg er tilknyttet foreningerne Copenhagen Watersports og Bellevue SUP & Surf. 
 
Min motivation for at (for)blive en del af Surf & SUP Danmarks bestyrelse 
Jeg ønsker fortsat at styrke Surf & SUP Danmarks position og sikre forankringen af forbundet i det større 
idrætspolitiske landskab. Der er fortsat områder hvor jeg føler at vi i forbundet har udviklingsmuligheder, og 
jeg vil gerne være med til at sikre den bedste platform for forbundets fremadrettede liv som en del af 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). I de kommende år er der afsluttende opgaver omkring optagelse som 
fuldgyldigt medlem af DIF, og sikre en proces from mod forhandlingerne af strategiaftalen med DIF for 
2026-2029. 
 
Ligeledes bør vi gennemføre de sidste tiltag for at sikre en organisation som lever op til forventningerne 
omkring god ledelse, herunder implementere tidsperioder for politisk ledelse og administrative procedurer. 
 
Med min nye position som bestyrelsesmedlem i International Surfing Association (ISA) har jeg endvidere en 
særlig position for at sikre, at de internationale udviklingsspor også matcher de danske interesser. Jeg vil 
derfor i de kommende år arbejde særligt for udviklingen af SUP sporten og Parasurfing arbejdet i ISA, da vi 
fra dansk side af ser behov for at ISA gennemfører udviklingsinitiativer og reformer der styrker disse 
discipliner. 
 
Jeg vil i min kommende tid som formand også sikre værtskabet og et velafviklet VM i SUP & Paddleboard i 
2024 i Danmark. 
 
Jeg ønsker tillige at sætte fokus på, at videreudvikle et velfungerende sekretariat og en fasttømret 
bestyrelse der arbejder på basis af forbundets værdisæt. Den kommende valgperiode skal klargøre til et 
potentielt ’generationsskifte’ med valg af ny formand i 2025. 
 
Mine kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 

• Aktivering af mit store netværk inden for den danske idrætssektor, kommuner, fonde mv.  
• Unik viden og historik med forbundets udvikling.  



• Fornemmelse for organisatorisk og medlemsmæssig udvikling og innovation inden for fritidslivet  
• Dyb viden om danskernes idrætsvaner, motivation, forankring, som kan bruges i sparring med 

bestyrelsen og sekretariatet. 
• Projektudvikling og -styring, viden om og stor erfaring med fundraising  
• Stort drive og engagement  
• Internationalt netværk og bestyrelsespost i International Surfing Association  

Min erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 

• Planlægning, rekruttering og fundraising ift. værtskab af 2024 ISA World SUP & Paddleboard 
• Eliteidræt, kaptajn på det danske rafting landshold siden 2002 (10+ EM/VM deltagelser) 
• Deltager på SUP races i DK, tour/DM perioden 2013-2019  
• Udvikling af SUP aktivitet og SUP-ER Glad for vand projekt i 2013 i Copenhagen Watersports 
• ISA SUP Presenter, uddannet SUP instruktører i DK perioden 2014-2019  
• Initiativtager og ansvarlig for STOKED Aktive unge i det våde element 2016 og STOKED SUSTAIN 

(2020-2022)  
• Medarrangør af DM SUP x 3 
• Medarrangør af 2017 ISA World SUP & Paddleboard 
• Initiativtager til projekt SUB-HUB 2019 i Bellevue SUP & Surf 

Min erfaring med forenings- og organisationsarbejde 

• Stifter og Formand i Surf & SUP Danmark (2013 – i dag)  
• Stifter, formand og bestyrelsesmedlem i Copenhagen Watersports (2001 – 2021)  
• Stifter og Formand i Dansk Rafting Forbund (2002-2013) 

Uddannelse og erhvervserfaring 

• Jeg er uddannet cand. scient. Idræt/bachelor friluftsliv  
• Jeg har 20+ års erfaring med aktivitetsudvikling, foreningsudvikling, facilitetsudvikling bredt inden 

for danskernes fritidsliv.  
• Tidligere idrætskonsulent i Københavns Idrætsanlæg / Københavns Kommune (2004-2007)  
• Nuværende udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden (2008 – i dag) 



Valgoplæg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 

- Carsten Sørensen 
 
Kandidat: Genopstiller som menigt bestyrelsesmedlem for selvorganiserede. 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Carsten Sørensen 
Dirchsvej 33 
2300 København S 
calinso@hotmail.com 
Tlf. 29215225 
 
Jeg er selvorganiseret medlem med baggrund i ”Team Red Nose” (Facebook fællesskab) 
 
Min motivation for at (for)blive en del af Surf & SUP Danmarks bestyrelse 
Jeg genopstiller til bestyrelsen i Surf & Sup Danmark, da jeg fortsat brænder for at udvikle surf og sup 
sporten i Danmark. Begge sportsgrene har kæmpe potentiale i forhold til den hav og kystnatur vi i Danmark 
er omgivet af. Sporten giver et frirum i en ellers kompleks hverdag. Et sted hvor man som udøver kan koble 
af og være tilstede i nuet. Dette skal værnes om og styrkes og det vil jeg gerne arbejde for. 
 
Mine kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
Jeg har dyrket vandsport de sidste 30 år og har en stor viden og erfaring på området. Jeg har gennem de 
sidste par år i bestyrelsen i Surf & Sup Danmark fået en bred viden og forståelse for det politiske arbejde 
der ligger til grund for at drive et forbund. Jeg evner at bygge bro mellem det politiske og miljøet og se de 
muligheder dette giver, samt at bringe disse muligheder i spil i arbejdet med at drive forbundet.  
 
Min erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
Se venligst vedlagte CV. 
 
Min erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
Jeg driver og træner Danmarks mest vindende SUP Team; Team Red Nose. Derudover har jeg siden 2018 
været en fast del af event teamet omkring Danish SUP Tour. Jeg er SUP Instruktør Presenter og hjælper 
løbende med kvalificeringen af uddannelsesmaterialer. 
 
Uddannelse og erhvervserfaring 
Jeg har været lærer i 22 år i folkeskolen 
Jeg har 10 års erfaring som SUP instruktør. 



Dirchsvej 33
2300 Copenhagen
(+45) 29215225
calinso@hotmail.com

Carsten Sørensen

Social Media and I
Instagram: carstencarsten

Facebook: Carsten Linnet Sørensen, Danish SUP Tour

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jdKIzKSoSXU

Experince on and o� the water

Off the water – Teacher for children with special needs
August 2001

● Started working as a Teacher .
● Father of two children

On The water – The joy of watersports
1995 -

● Prone paddle surfing - Australia and Hawaii
● Scuba Diving license

Windsurfing – Speed and play
August 2001

● Windsurfing - why did I not start before

Stand Up paddle – A new way to connect with the ocean
May 2010

● Stand Up Paddle - made my way to a “come and try” at the local surf shop
and was hooked straight away

● 2012 passing on the joy of SUP. Start working as an instructor at
Kajakhotellet. Still working there.

● 2017 - race director and organizer of the Danish SUP Tour, Danish
National championship

● 2017 - National Team Rider for Starboard
● 2017 - Ambassador for Black Project paddle
● 2018 -SUP COACH and founder - Team REDNOSE - the most winning Danish SUP

Team.
● 2019 - Board member at The Danish SURF and Rafting federation
● 2019 -  Co.founder of Midsummer viking Challenge
● 2021 - instructor trainer at Paul Petersen institut of Sports



● 2021 - instructor trainer at the Danish national surf and sup federation
( Surf & SUP Denmark

● 2021 - Host for the first Eurotour in Denmark

SUP educations

ISA Level 1 and 2 Instructor
June 2015

● ISA level 1 Instructor

June 2019

● ISA level 2 Instructor

ACA ( American canoe association ) Level 1-2 Instructor
April 2017

● ACA Level 1 Instructor

Wins
2015 - Winner of the danish winter SUP series

2015 -  1.place Danish Nationals ( Master )

2016 -  2nd palace Danish Nationals

2016-2021 on the podium, in SUP Races in Denmark

2019 - Winner of the 24h Viking challenge

2021 - Winner of the 24h Viking challenge



Valgoplæg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 

- Kristoffer Kristensen 
 
Kandidat: Genopstiller som menigt bestyrelsesmedlem for foreninger. 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Kristoffer Kristensen 
Hummeltoftevej 82a 
2830 Virum 
noble@live.dk 
Tlf. 30717159 
 
Jeg er medlem af North Atlantic Surf Association (NASA), Løkken Surf Klub, Hornbæk Bådeklub SUP & Surf 
 
Min motivation for at (for)blive en del af Surf & SUP Danmarks bestyrelse 
Jeg ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem i Surf & SUP Danmark, da jeg mener at jeg positivt kan 
bidrage til forbundets udvikling, bl.a. med mit engagement i den danske surf tour og mit netværk på 
vestkysten. Ud fra mine kvalifikationer fra mit erhvervsarbejde mener jeg også at jeg fortsat kan assistere 
med strategiudvikling, samt den videre udvikling og afvikling af events. 
 

Mine kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
Jeg har tidligere arbejdet som projektleder med strategiplanlægning, herunder, målsætning samt 
eksekvering, og mener at jeg med den baggrund, kan bidrag med at løfte de mange forskellige opgaver i 
Surf & SUP Danmark.  
 
Som tidligere uddannet kajakinstruktør og livredder, har jeg et naturligt fokus på vandsportssikkerhed, som 
jeg benytter i forbindelse med mit arbejde i bestyrelsen i Surf & SUP Danmark, samt under afholdelse af 
den danske surf tour. Hertil har jeg et stort kendskab til vestkysten fra mit arbejde i Cold Hawaii, hvor jeg er 
uddannet som surf instruktør, og har undervist siden 2017. 
 
Min erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
Jeg købte mit første longboard tilbage i 1998 i Skishop i Hellerup på Strandvejen, og kørte selv op til 
nordkysten, hvor jeg padlede ud ved Rågeleje, Hornbæk m.m. Det var før SoMe, hvor man selv søgte og 
fandt de forskellige spots. Sidenhen har jeg arbejdet som livredder i et badeland, hvor jeg underviste 
mennesker med forskellige udfordringer og handikap i aqua fitness og aqua crossfit.  
Jeg blev uddannet kajakinstruktør i 2014, og har arbejdet i Cold Hawaii som surf instruktør siden 2017. 
Derudover har jeg været tilknyttet adskillige surf og SUP foreninger gennem de seneste par år. 
 
Min erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
Jeg har sammen med gode mennesker stiftet foreningen Westcoast Surf Festival hvor jeg sidder som 
formand. Foreningen afholder en surf festival med fokus på surf og hygge samt musik på Vestkysten. 
Tidligere har jeg været formand for De studerendes Råd ved Syddansk Universitet (Kolding afdeling) med 
afholdelse af forskellige fester, rusture m.m. 
 



Uddannelse og erhvervserfaring 
2019 - 2021    Chefinstruktør i Westwind Klitmøller for op til 40 instruktører i løbet af sommeren. 
 
2017 - 2018    I sommermånederne mellem min kandidatuddannelse, var jeg surf instruktør og medarbejder 

i Westwind surfbutikkerne i Klitmøller og Nr. Vorupør. 
 
2015                Projektleder, Startup Borgen København 
 
2014 - 2015   Livredder samt Aqua Fitness Instruktør, SlotssøBadet i Kolding 
 
2009 – 2010     Projektleder, Idea Entrepreneurship centre Danmark 
 
2008 - 2009     Projektleder, Career Campus, Ringkøbing-Skjern Kommune                                                                                                                                           
 
2007 – 2008    Konsulent, Business Kolding, Kolding Kommune 
 
Uddannelse                                                                                                                                                       
2016 - 2018        Cand.mag. i Amerikanske studier ved Syddansk Universitet Odense.   
 
2011 - 2013        Bachelor International Business Administration and Modern Languages,                     
                             Syddansk Universitet Kolding. 
  
2004 – 2007      SPRØK-studerende, Syddansk Universitet Kolding, med 12 i Projektledelse. 
  
1998 - 2000       Student Gentofte Studenter Kursus. 
 



Valgoplæg til Surf & SUP Danmarks bestyrelse 

- Jørgen Holtegaard Sloth Eskesen 
 
Kandidat: Stiller op som menigt bestyrelsesmedlem for foreninger. 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Jørgen Holtegaard Sloth Eskesen 
Skolebakken 5, 3.tv 
8000 Aarhus C 
j.holtegaard@hotmail.com 
Tlf. 22704364 
 
Sociale Medier: 
https://www.linkedin.com/in/eskesen 
https://www.instagram.com/eskesen  
 
Tilknytning: SUPaarhus 
 
Kandidatur 
Da jeg for 5 år siden, som 44-årig første gang blev introduceret til SUP, var jeg ikke klar over hvilken 
livsændring og betydning det ville få for mig. Jeg har aldrig tidligere dyrket en sport, som tog plads i hjertet 
og helt gennemgribende har haft positiv indvirkning på både krop og sind – I en grad, så jeg i dag er den 
stærkeste version af mig – bare Jørgen. 
 
Hermed mit valgoplæg som gældende alene, hvis og forudsat at jeg også får et sæde i bestyrelsen på 
generalforsamlingen i SUPAARHUS d. 15.3.2023 – Jeg ønsker dermed ikke at stille op som selvorganiseret, 
men som en del af vores forening her i Aarhus.  
 
Min motivation for at tilgå Surf & SUP Danmark på en bestyrelsespost har fundament i min lyst til at udvikle 
vores sportsgren på folkeligt niveau, hvor træning, krop og sind – sundhed gennem fysisk udfoldelse og 
social samhørighed i foreninger styrkes og opleves i naturen. 
 
De kompetencer jeg bringer har baggrund i mine integritetsfyldte styrker i handel, styrker i relationer og 
evner til at udvikle brand, udvikle vækst gennem ”de produkter” vi arbejder med for medlemmer på både 
klub og individ niveau. Jeg optræder i en del uformelle roller ”som advisory” for virksomheder og har også 
erfaring som formelt bestyrelsesmedlem. 
 
Som selvorganiseret har jeg ikke gjort mig mange SUP foreningserfaringer, hvilket har været helt bevidst 
valg fra min side. Foreningerne her i Aarhus har ikke været tilstrækkelig attraktive for mig, før nu hvor jeg 
har besluttet mig for at ville gøre en forskel – hvis muligt. Jeg har vurderet klubberne løst organiserede, 
ustrukturerede, ineffektive og ikke ”åbne”. ”Åbningerne” er kommet for mig gennem mit aktive SUP liv både 
på vandet og online på min instagram – således oplever jeg i dag at være velkommen i alle byens 
foreninger og hos Surf Agency som virksomhed. Jeg har deltaget i enkelte afdelinger af SUP-touren og 



efterhånden fået mig et relativt stort netværk båret af vores fælles værdier og kærligheden til vores 
sportsgren.  
 
Erhvervserfaringer kommer gennem +30 år i mode-, sports-, indretning-, design- og livsstilsbrancher hvor 
jeg også har oparbejdet en stor forståelse for bæredygtighed og ESG (environment – sustainability – 
governance) 
 
Se også vedlagte CV. 
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CURRICULUM VITAE – JØRGEN HOLTEGAARD SLOTH ESKESEN 

 
PERSONLIGE DATA:        
Navn:  Jørgen Holtegaard Sloth Eskesen  
Adresse:  Skolebakken 5, 3.TV. DK-8000 Århus C  
E-mail:  j.holtegaard@hotmail.com 
Mobil:  +45 22704364 
Civil status:  Gift 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eskesen/ 
 
 
RESULTAT OG VÆRDI DREVET PERSONLIGHED  
+ 25 års erfaring fra livsstils, mode- og detailindustrien. Resultater og Forbrugere har altid været mine fokusområder. Gennem 
årene har jeg tilegnet mig evner og kompetencer i relation til at udvikle produkter og brands for at nå salg, målsætninger, vækst 
og udvikling i forretningen. De forståelser jeg har opbygget ved at arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, tendenser, 
livsstile, kvaliteter, mode og forskellige salgskanaler giver varierede forudsætninger for at begå mig på mange forskellige 
niveauer og på mange områder.  

 
En beskrivelse af mig som værende tillidsvækkende medarbejder og leder med stærke evner til at gå forrest rammer præcist og 
har virket forbedrende i virksomheder generelt. Jeg besidder en styrke i at deltage i, og skabe vindende hold og en atmosfære 
der opmuntrer til personlig udvikling. Jeg har viden om forandringsledelse og organisering og bruger min integritet i alle 
sammenhænge for at bygge vind-vind relationer.  
 
Profil beskrivelse: Entreprenør, direkte, krævende, selvtillid, logisk, systematisk, præcis, eftertænksom, seriøs, aktiv, agil, 
resultatorienteret og konkurrenceminded.  

 
ANSÆTTELSER (KORT) 
Virksomhed:  Position/Titel:   Periode: 
AMBIENTE   CSO   2022 - 2022 
GAI + LISVA   CSO   2019 - 2022 
DEPECHE   CSO   2017 - 2019 
BOSWEEL   Business Area Manager  2013 - 2017  
BESTSELLER   Area Sales Manager   2012 - 2013 
BOSWEEL   National- & International Salg  2011 - 2012 
SELVSTÆNDIG   Indehaver / Agent  2010 - 2013 
PBO – GROUP   National- & International Salg  2007 - 2010 
PBO – GROUP  Retail- & Supply Manager  2006 - 2007 
BESTSELLER  International Sales Manager   2005 - 2006 
BESTSELLER  International Supply Sales Manager 2001 - 2005  
DIESEL   Flagship Store Manager  1997 - 2001 

 
Bestyrelsesposter: 
KREAFUNK      2013 – 2019 
 
Advisory:  
ZARKO PERFUME 
MELLOW MIND 
SORELLE JEWELLERY 
JADE CPH BRANDS  Dawn X Dare  
-   Project AJ 117 
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KOMPETENCER 
Forretningsledelse og: Udvikling af strategi fra planlægning til implementering og til opfølgning. 
Udvikling  Styring af forretningsområde-, kategori- og produktudvikling. 
  Forstår forskellige komplekse forretningsmodeller og strukturer 
  Vækst – og forandringsledelse.  
  
Salg:  Udvikling af forskellige salgsstrategier for forskellige salgskanaler. 
  Salgstræning og kurser. 
  Forretningsdrift 
  Operationel og personlig aktiv deltagelse.    
 
Ledelse og  Leder gennem dialog, målsætning og opfølgning med integritet.  
Organisation Strukturerer og restrukturerer organisation efter målsætning og resultater. 
 
Produkt:  Specialist indenfor design, mode-, denim- og livsstil.   
 
ANSÆTTELSER OG PRÆSTATIONER (DETALJERET) 
 
AMBIENTE   CSO – SALGSDIREKTØR 
04-2022 – 10-2022  Direktion  
  Ansvarlig for salgs-, markeds- og forretningsområde strategier 

Ansvarlig for salgsorganisation – herunder udvikling, rekruttering og afvikling af ansatte.   
Reference til CEO + bestyrelse.  
 

Handlinger:   Udarbejdet salgsstrategi for kommende år. 
  Implementering af fælles mål for Salgsteamet.   
  Afvikling af forretningsområde Optiker branche 
  Opstart af forretningsområde HoReCa/Hospitality – Hotel, Restaurant og Café. 
  Opfølgning gennem aktiv ledelse på salgsorganisation.  
  Strukturering af salgsorganisation og forretningsområder. 
  Kontaktet potentielle nye kunder. 
  
Resultater:   Skabt team-ånd i salgsafdelingen.  
  Fortsat stejl vækstkurve på både omsætning og indtjening. 
  Forbedret samarbejde mellem afdelinger. 
   Seneste års omsætning 21´-22´ passeres allerede efter 6-7 måneder i nyt regnskabsår. 
  Større og mere salgsstrategisk sammenhængende salgsorganisation.  
  Defineret fælles mål for virksomhed og salgsafdeling.   
  Tilført nye kunder.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
GAI + LISVA   CSO - SALGSDIREKTØR 
04-2019 – 03-2022  Ansvarlig for salgs- og markedsstrategi.  

Ansvarlig for salgsorganisation – herunder rekruttering og afskedigelse af ansatte, agenter 
og distributører.  
Direkte salg til nøgle- og storkunder. 
Refererer til indehavere. 
 

Handlinger:   Hands On – Corona Risiko – Krise håndtering 
  Implementering af årskalender 
  Ændringer i kollektions struktur og kategorier – Forretningsmodel.  
  Ændringer i produkt-salgs-marketing 
  Ændring af kultur og værdigrundlag internt og kommunikation heraf eksternt. 
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  Udskiftning af Agent i Sverige, afvikling af agent i Tyskland og åbninger af markeder 
  Holland, Norge, Frankrig, Portugal, Spanien, Østrig, Canada, England, Irland – gennem 
  forskellige Agent-Distributør opstillinger. Udskiftning i egen organisation på sælger.
    
Resultater:   Struktureret vækstplan gennem styring og udvikling af kollektion og kategorier mellem 

afdelinger design, indkøb, marketing og salg. Årshjul som skaber sammenhængskraft. 
  Internationalisering  
  Højere kendskabsgrad – Flere forhandlere – Større omsætning/indtjening 
  Ny nuværende positiv drift fra værdistrategi i stedet for traditionel tidligere modestrategi. 
  Fremgang gennem vækst på nationalt marked, vækst på eksisterende og tilgang af flere 
  forhandlere samt vækst på nye markeder og nøglekunder åbnet af mig – herunder 
  eksempelvis vigtige strategiske kunder som Zalando og Smallable. 
  Vi er gået fra at have to agenter til 12 agenter/distributører/sælgere på vores markeder. 

Virksomheden var underskudsgivende da jeg trådte ind – indsatser og vedholdenhed har 
skabt omsætningsvækst fra 6 millioner til nuværende +15 millioner og udsigt til yderligere 
vækst i indeværende år. I tillæg hertil har vi øget realiseret bruttoavance med +6%. 
Gennemsnitsordrer pt. +87% siden min start. Rekord total bruttoavance i seneste 
regnskabsår.  

     
    
 
 
DEPECHE   CSO - SALGSDIREKTØR 
06-2017 – 03-2019  Ansvarlig for salgs- og markedsstrategi. 

Ansvarlig for salgsorganisation – herunder rekruttering og afskedigelse af ansatte, agenter 
og distributører 
Direkte salg til nøgle- og storkunder. 
Refererer til indehaver 
 

Handlinger:  Implementering af årskalender 
  Målrettede henvendelser til nøgle- og storkunder. 
  Igangsættelse af kultur bygget op om vækst tænkning. 
  Udskiftet agenter i Holland og Sverige og åbnet markederne Canada, Schweiz og  

Irland. Åbner i øjeblikket Østrig, Tyskland, England og Finland med agenter dyrket gennem 
eget netværk.  

  Udskiftet den ene af 3 ansatte sælgere i Danmark til 2 Agenter i stedet.  
 
Resultater:  Struktureret plan for salgsorganisationen  
  Åbning af nye nøglekunder som AROS, Illums Bolighus, Companys kæden, Magasin
  Stormagasiner, Zalando, BOL – med flere på vej på udenlandske markeder. 

I fortsat proces med at skabe eller genskabe en ny virksomhedskultur eller tænkning 
kræver fortsat fokus og kontinuerlig indsats.  

  Organisationen er blevet mere synkron på opfattelsen af at ”vi giver mening”  
Styrket organisationen på både profil ud ad til og kompetencer.  

  Vi er gået fra at have 3 til at have 14 agenter på markeder.  
Fremgang gennem vækst på nuværende markeder – og vækst på nye markeder.  
Rekord resultat i virksomheden i 1. år og en fordobling 2. år Omsætning fra 20 millioner til 
43 millioner på 2 år.   
 
 

BOSWEEL   BUSINESS AREA MANAGER 
11-2013 – 05-2017  Ansvarlig for engros salg til detail markedet – herunder også kæder og stormagasiner. 
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  Samarbejde med Agenter og Distributører 
  Direkte salg til nøglekunder. 
  Produktudvikling – modeller og design.  
  Med i Leder gruppen.  
  Refererede til indehaveren.  
 
Handlinger:   Deltagelse i udvikling og udførsel af komplet ny strategi for mærket.  
  Restrukturering af kollektionsopbygning.  
  Restrukturering af lager sortimentsopbygning. 
  Implementering af årskalender.  
 
Resultater:  Implementering af ny strategi startede 1. January 2016  

Tilgang af nye kunder gennem den ny strategi – fra forår 2016 
  Restrukturering af kollektionen – større salg på mængde og mindre annulleringer. 

Restrukturering af lager sortimentsopbygningen – øget interesse fra kunder, aktuelle nye 
produkter, øget omsætningshastighed og gennemsnitssalg pr. m2.     

   
BESTSELLER   AREA SALES MANAGER (MEDLEM AF BRAND LEDELSEN – JACK & JONES) 
08-2012 – 11-2013  Ansvarlig for planlægning og salg til engroskunder og egen kæde i Danmark og Belgien. 
  Ledelse af salgspersonale i Danmark og Belgien. Salgstræning – Performance. 
  Brand udvikling – fra et brand til fem forskellige brands.  
  Produktudvikling og salgsstrategi på begge markeder for både engros- og detailkunder. 
Handlinger:  Ændringer i sælgerteamet og flytning af showrooms til bedre placeringer.  Indsats på 
  personaleudvikling. 
  Udviklede nye produkter på kategori plan med ny struktur i salgsmetode.  
Resultater:  Vi skilte os ud fra andre JJ brands og løftede niveauet på vores forretningsmæssige tilgang. 

Vi arbejdede mere selvstændigt og fik en stærkere og mere klar kommunikation.  
  Vi satte os på nogen kategorier og fik på den måde stærkt ”ejerskab” hos forhandlere – vi 

blev kendt for vores styrker på begge brands – hvilket resulterede i øget salg.  
 
 
INDEHAVER    JAFL & CO SELVSTÆNDIG AGENTUR INDEHAVER  
01-2010 – 01-2013  Ansvarlig for salg og planlægning af introduktion af mærker på Dansk marked.  
  Positionering i Dansk marked – Mærke struktur. Priser, Kvaliteter, Faktorer.  
Handlinger:  Introduktioner af nye mærker på markedet på modemesser og ved kundebesøg. 
  Undergrunds marketing via Facebook, bloggere og kendisser.   
Resultater:  Åbnede mere end 70 kunder i det første år.  
  Opnåede mærkekendskab gennem positiv mærkeomtale.  
  Lærte personligt at finansiel styrke hos en distributør er vitalt for bæredygtig udvikling. 
 
 
BOSWEEL   NATIONAL- AND INTERNATIONAL SALG 
01-2011 – 08-2012  Distriktsansvarlig sælger med internationalt ansvar for salg til bestemte kunder.  

 Deltog i udvikling af ny branding og introduktion af denne.  
  Deltog i udvikling af nye produkter og design.   
Handlinger:  Udviklede ministrategi – lomme salgsteknik for vores sælgere.  
  Udviklede den historie der gav værdi for indkøbere og forbruger.  
Resultater:  Mersalg og en højere agtelse for mærket – en mere klar kommunikation.  
  Ny kunder.  
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PBO – GROUP  INTERNATIONAL SALG 
02-2007 – 02-2010  Ansvarlig for omsætningen på herrekollektionen i Danmark, herre- og damekollektion i 

Tyskland og herrekollektion i Norge. Ansvarlig for shop in shop, detail indkøb og salg.  
   Deltog i produkt- og kollektionsudvikling.  
Handlinger:   Fokuserede på målsætninger på øget salg til kæde- og nøglekunder på nye og eksisterende 

markeder.  
Resultater:  Vækst fra 25 til 52 kunder i MR-kæden og lykkedes samtidig med at få Kaufmann-kæden 

på som kunder.  
 
PBO – GROUP  RETAIL- & SUPPLY MANAGER 
07-2006 – 02-2007  Ansvarlig for vores detail butikker – Shop in Shop butikker og ledelsen af +20 

medarbejdere.  
  Ansvarlig for lagervarer, mængde og omsætningshastighed – indkøb.  
Handlinger:  Implementerede salgs- og produkttræning for personalet.  
  Planlagde nyt værktøj for indkøb og drift i detailbutikkerne.   
Resultater:   Mindre nedskrivninger på lagerværdier og højere omsætningshastigheder.  
  Mere præcise varelagre – Hvilket øgede vores forhandleres muligheder for omsætning, 

indtjening og respekt for vores drift.  
     
   
 
 
 
BESTSELLER  INTERNATIONAL SALES MANAGER  
07-2005 – 07-2006  Ansvarlig for Pieces i 14 lande – Ledelse af +30 medarbejdere og sælgere.  
Handlinger:   Organisations ændringer på grund af vækstrater. Etablerede en organisation der fik fokus 

på enkelte markeder – fokus på vækst.  
Resultater:  Vi øgede på alle parametre – samarbejder med egne butikker i Bestseller og på 

selvstændige engroskunder, kæder og stormagasiner. Vi gik fra 30 millioner euro til 40 
millioner euro på et år.      
  

 
 
BESTSELLER   INTERNATIONAL SUPPLY RESPONSIBLE (MANAGER) JACK & JONES  
2002 – 07-2005  Ansvarlig for basislager og omsætning på varer fra basislager. (Lagerværdi på top 12 

millioner euro) Planlægning, indkøb og salg. Ledelse af +10 medarbejdere og sælgere. 
  Ansvarlig for omsætning fra basislager på 12 markeder.  
Handlinger:   Kompetence træning i mit team – trænede teamet til selv at lave træninger i butikker og 

under salgsmøder. Uddannede mit team i detaildrift økonomi og produktkendskab.  
Resultater:   Værdien af mærket voksede gevaldigt, gennem kampagnen “Denim attitude” som basalt 

set havde fundament i min træning i produktkendskab og detaildrift økonomi. Vores salg til 
kunder og bruttoavancer hos engroskunder og i butikker eksploderede. 
Omsætningshastigheder blev øget væsentligt gennem træning – træning og træning. Vi 
lykkedes i så høj grad at jeg blev brugt som intern konsulent på flere andre Bestseller 
mærker.  

  “Jeg var den første i Bestsellers histories som lykkedes med at agere effektiv kobling 
mellem indkøb og salg”. Fra 12 millioner euro til 40 millioner euro i den periode jeg var i 
stillingen.  

 
 

DIESEL JEANS  FLAGSHIP STORE MANAGER 
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1997 – 2001  Ansvarlig for flagskibsbutik – International anerkendt eftersom det var Diesels kun 3. butik 
globalt. Ledelse af +10 medarbejdere. Ansvarlig for planlægning af indkøb og salg.  

Handlinger:   Fokus på drift af en detailforretning. Salgsfokus i alle ledelsesbeslutninger.    
Resultat:   Overtog en drift der genererede -390.000 euro i 1997, året efter -67.000 euro herefter 

130.000 euro – og i mit sidste år stabilt samme niveau.  
 
YOU   &    ME (PER  PAPE)   BUTIKSCHEF  
1996 – 1997  Jeans butik drift, ledelse, indkøb og salg.   

 
PER    PAPE   ELEV  
1993 – 1996  Allround klassisk uddannelse i herreekvipering – Kombineret teoretisk og uddannelse i 

praksis. I mit 3 år fungerede jeg som salgsassistent. Det var gennem disse 3 år mit stærke 
fundament for detail blev skabt. Indehaveren Per Pape gav os en striks, ordentlig og 
værdiladet uddannelse, som jeg i den grad sætter pris på i dag.    

  
 

BOARD WORK 
  
KREAFUNK   Bestyrelses post 
02-2012 – 12-2019  Rådgiver for nystartet virksomhed.   

Opstart med investor, vækstet og efterfølgende købt investor ud, styrket produktudvikling, 
produktion, salg og tilgang til markeder.   
Strategisk udvikling af virksomhed i samarbejde med resterende bestyrelse og direktion. 
- De vigtigste værdier jeg bidrager med har alt med kommerciel tilgang at gøre.  
www.kreafunk.com 

  
IT 
Office  Erfaren. 
 
SPROG 
Engelsk:  Flydende skriftligt og mundtligt.  
Tysk:  Godt skriftligt og mundtligt. 
Norwegian:  Godt mundtligt 
Swedish:  Godt mundtligt 
French:  Mindre godt 
 
UDDANNELSER 
 
K. F. ANDERSEN   Leadership Academy Switzerland –  2012 
   Diplom “The will to lead”  
 
ATTRACTOR  Systemisk Proces Konsulent   2005  
 
 
HANDELS GYMNASIUM Ringkøbing Handelsskole   1990 – 1993 
  HHX     
 



ALOHA & TAK FOR 2022

#surfsupdanmark @surfsupsurfsup.dk


