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Kommentarer til ændringer af Dansk Kano & Kajak Forbunds konkurrencebestemmelser
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) ønsker hermed at medgive Dansk Kano & Kajak Forbund
(DKF) forbundets kommentarer på ændringerne af DKFs konkurrencebestemmelser jf. “Høring af
konkurrence bestemmelser” af 1. marts på DKFs hjemmeside: http://kanokajak.org/2017/03/01/hoering-af-konkurrence-bestemmelser/
DSRFs kommentarer på ændringerne i DKFs konkurrencebestemmelser vedrører indførelsen af en
ny bådklasse, SUP, på distancerne 200m og 500m og herved også indførelsen af SUP på
programmet for DKFs Danmarksmesterskaber.
DSRF er medlem af International Surfing Association (ISA) og er anerkendt som det eneste
nationale idrætsforbund i Danmark, til at må varetage organiseringen af stand up paddle sporten.
Se venligst vedhæftede brev af Fernando Aguerre, præsident for ISA.
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ISA er World Governing Body for al surfaktivitet, herunder stand up paddle.
ISA er IOC godkendt internationalt forbund for surfsporten, herunder stand up paddle.
ISA er Olympisk forbund med surfing (shortboard) på OL-programmet i Tokyo 2020.
ISA er det eneste internationale sportsforbund, som har udviklet på stand up paddle
sporten, med verdensomspændende initiativer ift. uddannelse, coaching,
dommeruddannelser og konkurrenceafvikling.
ISA introducerede ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship i 2012, og
har siden hen afviklet dette VM årlig. ISA har nationale surfforbund i 100 lande verden
over, hvoraf mange er godkendt af og medlem af de nationale olympiske komitéer.

DSRF har været medlem af ISA siden 2013, og har de sidste 4 år sanktioneret, afviklet og drevet
udviklingen af alle konkurrencediscipliner for stand up paddle sporten i Danmark, herunder
Danmarksmesterskaberne. Herudover har DSRF en aktivitetsportefølje inden for stand up paddle
sporten med både uddannelse, rådgivning, event og konkurrencestruktur samt international
konkurrencedeltagelse. Med dette in mente mener DSRF ikke at SUP har sin berettigelse i DKFs
konkurrencebestemmelser og ej heller bør indføres på programmet for DKFs
Danmarksmesterskaber.

DSRF vil i løbet af 2017 blive optaget som nyt specialforbund i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og
anmoder derfor DKF om at respektere stand up paddle sportens organisatoriske tilhørsforhold i
Danmark under et snarligt DIF godkendt specialforbund.
Med udgangspunkt i ovenstående kommentarer forventer vi at DKF ikke medtager ændringen om
indførelse af SUP som ny bådklasse, på distancerne 200m og 500m samt indførelsen af SUP på
programmet for DKFs Danmarksmesterskaber, i DKFs konkurrencebestemmelser.
På vegne af bestyrelsen i Dansk Surf & Rafting Forbund.
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