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Indledning
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing,
stand up paddle, rafting, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand. Det nærværende dokument indeholder en kort beskrivelse af de arbejdsområder Dansk Surf & Rafting
Forbund (DSRF) beskæftiger sig med. Beskrevne aktiviteter og tiltag refererer primært til den udvikling der er sket i forbundet siden 2012.
Foruden de beskrevne aktiviteter har DSRF en online tidslinje som beskriver historien og udvikling
af aktiviteter siden stiftelsen af forbundet i 2001.
Den online tidslinje er tilgængelig her: www.dsrf.dk/timeline/
DSRFs formål og målsætninger er:
1. At fremme aktiviteterne surfing, stand up paddle (SUP), surfing, bodyboarding, skimboarding, flowrider, kneeboarding, rafting, riverboarding, samt sikkerhed og redning i strømmende vand under IRF, ISA og ESF i Danmark.
2. At samle danske surfing- og rafting organisationer, klubber, teams, institutioner, skoler,
familier og enkeltpersoner der udøver surfing, rafting, riverboard, samt sikkerhed og redning i strømmende vand.
3. At repræsentere dansk surfing, rafting og riverboarding i alle internationale anliggender,
herunder deltagelse i kongresser, VM, EM, NM og andre betydende internationale stævner.
4. At give de aktive mulighed for at opnå idrætslige resultater, der er i overensstemmelse
med deres ønsker og færdigheder.
5. At afholde Danmarksmesterskaberne i surfing, stand up paddle (SUP), surfing, bodyboarding, skimboarding, flowrider, kneeboarding, rafting og riverboarding.
6. At skabe et attraktivt og udviklende miljø for forbundets udøvere.
7. At udbrede kendskabet til og udvikle interessen for forbundets aktiviteter i offentligheden
med det formål at få flere til at dyrke surfing og rafting og forbundets øvrige vandsportsaktiviteter.
8. Gennem kurser og oplysning at fremme sikkerheden for udøvere af sportsgrenene.
9. At sikre tilgangen til og den ansvarlige brug af naturområder i forbindelse med udøvelse af
sportsgrenene. Endvidere vil forbundet aktivt fremme opmærksomheden på og respekten
for naturen for alle brugere af kysten, åløb, floder og søer.
10. At arbejde for at sikre faciliteter for surfing og rafting, på lokaliteter i Danmark, hvor der ikke er tilstrækkelige naturlige forhold og/eller støttefaciliteter for udøvelse af sportsgrenene.
11. At arbejde for at forbundet opnår medlemskab i Danmarks Idrætsforbund.
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Idrætspolitiske positioner
DSRF er medlem af International Surfing Association (ISA), European Surfing Federation (ESF) og
International Rafting Federation (IRF) og er således anerkendt som den danske nationale sportsorganisation som må varetage organiseringen og udviklingen af surfing, stand up paddle og paddleboarding (ISA) samt white water rafting (IRF). I disse internationale forbund er DSRF repræsenteret
med følgende idrætspolitiske tillidsposter:
•

Casper Steinfath, næstformand i DSRF, er Vice-President i International Surfing Association
(ISA), samt formand for ISA Athletes Committee.

•

Michael Lindberg, Projektchef i DSRF, er Formand for Anti Doping Kommitteen i International Rafting Federation (IRF).

•

Jakob Færch, tidligere bestyrelsesmedlem og formand for International Relations Committee i IRF (2003 – 2013), er på nuværende tidspunkt idrætspolitisk rådgiver for IRFs bestyrelse ift. IRFs arbejde med optagelse som medlem i Sport Accord.
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Medlemsorganisationer
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har pr. 1. Januar 2017, jf. medlemsregistrering udarbejdet i
efteråret 2016, 2.400 registrerede medlemmer i foreninger og skoler. Hertil kommer ca. 400 registrerede privatmedlemmer. Se bilag med samlet opgørelse.
Foruden foreninger, skoler og private medlemmer har forbundet en række kommercielle medlemsvirksomheder. Nedenfor ses en samlet optælling af medlemsorganisationer i DSRF.
•
•
•
•
•

34 foreninger (heraf 7 helt nystartede foreninger)
13 skoler/institutioner
4 eventorganisationer (foreningsbaserede eventorganisationer)
27 surfshops/surfskoler/kommercielle aktivitetsudbydere
404 selvorganiserede

DSRF medlemstal pr. 1. december: 2.400 medlemmer (vækst på 1.000 medlemmer i 2016, svarende til vækst på 71%). For de 404 selvorganiserede medlemmer gælder at nogle af disse også vil
være medlemmer af foreninger som er medlem af DSRF. Forbundets medlemmer mht. køn og
alder fordeler sig således:1
•
•
•
•
•
•

53% mænd, 47% kvinder
0-12 år: 177
13-17 år: 574
18-40 år: 1024
41-60 år: 334
+61 år: 30

Danmarkskort over den geografiske fordeling af DSRF medlemsorganisationer.
1

Det er ikke alle foreninger der har udfyldt aldersfordelingen og derfor stemmer tallene for de enkelte aldersgrupper ikke nødvendigvis overens med forbundets totale antal af medlemmer.
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Uddannelse, Camps & Workshops
DSRF har arbejdet med uddannelse af instruktører siden 2001. Siden den fælles organisering af
surfing, SUP og rafting i 2012 har DSRF uddannet ca. 160 instruktører og 25 dommere. Alene i
2016 blev 74 instruktører uddannet.
DSRF arbejder med et bredt udvalg af uddannelser, som både giver national og international certificering igennem International Surfing Association og International Rafting Federation. DSRF tilbyder følgende uddannelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUP Flatwater
SUP Open Water
SUP Surf Level 1
SUP White Water
Surf Level 1
Surf Level 2
Surf/SUP Dommer
Foss Kajak Instruktør 1
Sikkerhed og Redning, Rescue 1
Rafting instruktør, klasse 1-3
Rafting instruktør, klasse 4-5
Førstehjælpskursus (målrettet sporten)

DSRF kurser i 2017; https://www.dsrf.dk/stand-up-paddle-surfing/

Camps & Workshops
DSRF har siden 2013 arbejdet med afviklingen af camps og workshops med henblik på at udvikle
sporten og det sportslige niveau hos forbundets medlemmer.
I forbindelse med workshops samles miljøets bedste udøvere og andre relevante ressourcepersoner for at kvalificere og udvikle forbundets aktiviteter indenfor de respektive sportsgrene. Camps
afvikles typisk af forbundets uddannede instruktører og de dygtigste atleter indenfor sporten. Forbundet afvikler ca. 2-3 camps om året indenfor hver sportsgren.
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Events og Danmarksmesterskaber
DSRF har siden 2001 afholdt Danmarksmesterskaber i rafting. Danmarksmesterskaberne blev i
2013 ændret til Danish White Water Games som ved ændringen også kom til at indeholde DM i
SUP White Water og DM i Foss Kano & Kajak. DWWG 2017 vil være forbundets femte DM i SUP
White Water og Foss Kano & Kajak.
Stand up paddle fik som konkurrencesport i Danmark sin begyndelse i 2011, hvor det første Danmarksmesterskab blev afholdt i Klitmøller. Siden den gang er der hvert år blevet afholdt DM i SUP
og fra 2013 har DSRF været arrangør af DM i SUP. DM afholdes inden for de selvstændige discipliner; SUP Surf, SUP Technical Racing (bølger) og SUP Flatwater Racing (fladt vand og bølger max. 1
fod). I 2017 afvikler DSRF SUP Danmarksmesterskabet for 5. år i træk. DM SUP er udtagelsesstævne for danske landshold, der deltager ved Euro SUP (under European Surfing Federation) og VM
SUP (under International Surfing Association). Ud over Danmarksmesterskaberne så har DSRF siden 2013 afholdt DSRF Open SUP Tour med 4-5 årlige SUP stævner rundt om i landet, fra 2016
BUMP Division (4 events med SUP race stævne i vind og bølger) og fra 2017 afholdes også en SUP
Surf Tour (med 3 årlige events).
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DSRF har afholdt Danmarksmesterskabet i surfing i form af Danish Surf Tour, som i 2017 bliver
afviklet for 4. gang. Surftouren har 4 årlige surf-events, og er blevet afviklet på de bedste danske
surf spots, bl.a. Hvide Sande, Vorupør, Klitmøller og Hansholm. Touren er Nordeuropas største
surf tour og har et meget højt niveau, som sidst år tiltrak surfere med hele 17 forskellige nationaliteter.
Antallet af events udviklet af og afholdt i regi af DSRF er vokset støt siden 2013. Disse events har
været med til at udbrede SUP, Surfing og White Water sporten som konkurrencesport for danskerne. I 2016 havde forbundet 18 sanktionerede events og i 2017 har forbundet planlagt hele 25
events. Foruden de mange DSRF sanktionerede events afvikler medlemsforeningerne under DSRF
en lang række af events som er understøttet af forbundet. I 2016 afviklede foreningerne knap 40
arrangementer med i alt ca. 2.100 deltagere.
DSRF eventkalender 2017; https://www.dsrf.dk/events2/
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International konkurrencedeltagelse
DSRF sender hvert år 30-35 eliteatleter til udlandet med henblik på at konkurrere ved EM, VM,
Europa Cup og World Cup indenfor deres respektive sport; surfing, stand up paddle, rafting, white
water kano/kajak, surfboat og prone paddleboarding. Danske atleter har siden 2013 være repræsenteret ved følgende internationale mesterskaber:
2013:
VM Stand Up Paddle
EM Surfing
Eurocup Rafting R4
2014:
VM Stand Up Paddle
EM Surfing
EM Junior Surfing
EM Rafting R4
Eurocup Rafting R4
2015:
VM Stand Up Paddle
VM Surfing
EM Surfing
VM Adaptive Surfing
VM Junior Surfing
EM Rafting R6
VM Rafting R6
Eurocup Rafting R4
2016:
EM Stand Up Paddle, Frankrig
VM Stand Up Paddle, Fiji
VM Junior Surfing, Azorerne
EM Junior Surfing, Marokko
VM Surfing, Costa Rica
VM Adaptive Surfing
EM Rafting R4
VM Rafting R4
VM Surfboat
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Resultater og medaljehøst
De bedste resultater for de danske atleter fordeler sig således:
2013:
Casper Steinfath (1 x VM Guld, 1 x VM Sølv)
2014:
Casper Steinfath (1 x VM Guld, 1 x EM Guld)
Kvinde rafting landshold (1 x EuroCup Bronze)
Herre rafting landshold (1 x EuroCup Sprint Bronze)
2015:
Casper Steinfath (1 x EM Guld, 1 x VM Kobber, 1 x SUP World Series Bronze)
Kvinde rafting landshold (1 x EuroCup Sølv)
2016:
Casper Steinfath (2 x VM Guld, 2 x EM Bronze, 1 x SUP World Series Sølv)
Bruno Hansen (1 x VM Guld)
Christoffer Hartkopp (1 x Guld FPS Regional, 1 x Bronze Vidigal Pro)
Kvinde rafting landshold (1 x EM Slalom Sølv)
Herre rafting landshold (1 x EuroCup H2H Bronze)
Surfboat (1 x VM Sølv)

10

Projekter i DSRF
STOKED
STOKED er et udviklingsprojekt som fra 2016 til 2018 agerer katalysator for udvikling af surfing,
stand up paddling (SUP) og white water sport i Danmark. Dansk Surf & Rafting Forbund modtog i
januar 2016 en støtte på 5,2 mio. kr. fra Nordea-fondens særlige pulje; Det gode unge liv.
Projektet har fokus på at skabe identitet, livsglæde og nye fællesskaber – særligt for de unge.
Igennem STOKED skal alle oplever glæden og begejstringen ved at dyrke friluftsliv og motionsaktiviteter i det våde element – hvad enten det er på kysten, åløb, i havnen, på søerne eller de nordiske floder.
Projektet forankres lokalt i forhold til opstart af aktiviteter i foreningsmæssige rammer, og samtidig udbredes aktiviteterne på tværs af landet i forskellige settings såsom skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturbegivenheder og det selvorganiserede segment. Vi arbejder med aktiviteter for de
mange, men samtidig også med en forankringsstrategi, hvor koncepter og nye partnerskaber skal
danne grundlag for uddannelse af en solid basis af ambassadører og instruktører, der med DSRF
som facilitator, skal videreformidle aktiviteter på tværs af målgrupper i de forskellige settings. Det
er derved hensigten at uddanne rollemodeller – særligt unge – som skal være bindeled mellem
hinanden og andre målgrupper (se bilag for uddybende projektbeskrivelse).

SAFE WATER
DSRF har hos Trygfonden søgt et beløb på 2,0 mio. kr. til at etablere projektet SAFE WATER. Projektet skal forebygge drukneulykker samt andre ulykker til vands, ved etableringen af en sikkerhedskultur båret af ildsjæle der dyrker surfing, stand up paddle (SUP) samt andre nært beslægtede
vandsportsgrene.
Antallet af udøvere er i kraftig vækst og ifølge tendenser fra andre lande, vil der i løbet af de næste par år, være betydeligt flere der dyrker DSRF’s aktiviteter. Tilgangen til både SUP og surf sporten er nem og sjov for unge som gamle, og mange nybegyndere befinder sig hurtigt på vandet dog ofte uden indblik i risici og vandsikkerhed. Internationalt har det resulteret i fatale drukneulykker, pga. uvidenhed og manglende ressourcer sat ind overfor forebyggelse af uheld.
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SAFE WATER vil imødekomme de næste par års udfordringer, så flere mennesker kan opleve glæden og begejstringen ved at dyrke friluftsliv og motionsaktiviteter i det våde element. Projektet vil
henvende sig til skoler, foreninger, kommercielle udbydere og selvorganiserede udøvere, hvor vi i
gennem uddannelse, oplysning, workshops og samarbejde vil øge trygheden langs kysterne, åer og
søer, for derved at sikre at alle der bevæger sig ud på vandet, har den nødvendige viden.

Surfing Wisely (EU projekt, ERASMUS+)
DSRF er involveret i et større Europæisk projekt, Surfing Wisely, som har til formål at udvikle et
netværk som involverer 10 forskellige lande fra Europa og Afrika. Netværket skal designe en innovativ metode til aktiv læring ved brug af surf sporten og havet som læringsredskab i et formelt og
uformelt læringsmiljø. Fokus i projektet vil være uddannelse, social integration og europæisk
medborgerskab gennem surfing.
Adaptive Surfing for EU All (EU projekt)
DSRF er involveret i et andet fælles Europæisk projekt, Adaptive Surfing, som skal give mennesker
med handikap, både fysisk og psykisk, mulighed for at få adgang til fysisk aktivitet med et særligt
fokus på para-surfing. Projektet skal øge de handikappedes selvstændighed og uafhængighed, relationelle færdigheder og stimulere deres aktive deltagelse i samfundet samt øge deres mentale
og fysiske velbefindende. Projektet er i et tæt samarbejder med det Portugisiske Surf Forbund.
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Facilitetsarbejde
White water anlæg
DSRF er involveret i udviklingen af 3 fyrtårnsprojekter indenfor white water sporten: Copenhagen
White Water Park (CWWP), White Water Viborg og Holstebro White Water Park.
Copenhagen White Water Park
White Water Viborg
Holstebro White Water

www.cwwp.dk
www.wwviborg.dk
www.whitewaterholstebro.wordpress.com

Spot guide
DSRF har i 2016 igangsat udviklingen af en spotguide som samler kommunikationen af surf, SUP og
white water spots i Danmark. Spotguiden har til hensigt at samle den viden som lige nu er fordelt
på flere forskellige online platforme og skal samtidig sikre en ensartet kommunikation af regler,
sikkerhed og adgangsforhold for de enkelte områder. Spotguiden er på nuværende tidspunkt udviklet som en App og i løbet af 2017 vil data i App’en blive kvalificeret af nøglepersoner i miljøet.
Som et led i udviklingen af spotguiden er DSRF indtrådt i en netværksgruppe nedsat af Dansk Kyst
og Naturturisme, som ønsker at sætte fokus på netop udvikling og kommunikation af surf spots i
Danmark. I netværksgruppen indgår de 11 vestkysts kommuner, kommercielle aktører på vestkysten og frivillige foreninger og organisationer.
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Samarbejde med andre specialidrætsforbund
Dansk Vandski og Wakeboard Forbund (DVWF)
DSRF har de sidste par år drøftet samarbejde med DVWF omkring udviklingen af bynære blå aktivitetsrum, med fokus på wakeboard og stand up paddle. I et samarbejde vil DSRF og DVWF etablerer nye foreninger skabt på basis af facilitetsprojekter hvor der etableres mindre wakeboard kabel
træk samt foreningsfaciliteter for stand up paddle træning. Samarbejdet mellem DSRF og DVWF er
skrevet ind i ét af DVWFs strategispor.
Dansk Kano og Kajak Forbund
Efter flere år med henvendelser fra enkeltpersoner og foreninger til DKF og DGI om at varetage en
udvikling af white water kajak/kano uden at de to organisationer ville bidrage til arbejdet, har
DSRF siden 2013 påtaget sig udviklingen af al white water sporten i Danmark. DKF har ikke over for
DSRF udvist interesse i at indgå i udviklingen af white water sporten, og foreslog på et møde mellem DSRF, DKF, DS og DIF i Idrættens Hus i 2013, at DSRF kunne fortsætte med at udvikle white
water kajak.
DSRF har på den baggrund samlet de dygtigste og mest dedikerede white water udøvere i Danmark, og siden 2013 afviklet Danmarksmesterskaber (i regi af Danish White Water Games) for både mænd og kvinder og i 2016 også for juniorer. Forbundet har investeret ca. 500.000 kr. i udviklingsaktiviteter og white water udstyr, som skal udvikle sporten yderligere hen over de kommende
år i regi af projektet STOKED.
I projektet har DSRF etableret et tæt samarbejde med Falun Kanotklub og Floda Forsfarerne og
deltager på træner og instruktør kurser og samlinger i regi af Sveriges Kanotförbund. Desuden har
danske white water udøvere deltaget på nationale mesterskaber i slalom i 2016. Arbejdet som
DSRF har påbegyndt er grundlaget for en voksende elitesport inden for slalom, som på 5-10 årig
bane vil kunne skabe slalomatleter der har niveau til at stille op ved ICF World Cups og ICF VM i
kano/kajak slalom.
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Dansk Svømmeunion
Livreddersektionen (LISK) under Dansk Svømmeunion har samarbejdet med DSRF omkring fælles
afvikling af DM Konkurrencelivredning og DM Prone Paddleboarding i 2015. Eventsamarbejde om
paddleboarding og strandsportsgrenene under livredning giver mening, da flere klubber og atleter
dyrker konkurrencesportsgrenene under begge forbund. Det pågældende DM var således også et
foreningssamarbejde mellem Copenhagen Watersports og Københavns Livredderklub, som i samarbejde med DSRF iog LISK gennemførte pågældende mesterskab.
Der er potentiale for at styrke dette samarbejde yderligere i fremtiden, i et fælles fokus på at udvikle idræt og friluftsaktiviteter ved de danske kyster. Det kan skabe grundlag for en fastholdelse
af svømmeklubbernes ungdomsmedlemmer hvis foreninger har flere attraktive vandsportstilbud
ud over den egentlige svømmetræning.

Parasport Danmark
DSRF har indledt dialog med Gregers Lehmann Bruun og Michael Møllgaard Nielsen fra Parasport
Danmark, med henblik på i 2017 at udvikle koncepter og tilbud inden for handicapidrætten i DSRF.
DSRF har allerede et samarbejde med Egtmonthøjskolen, hvor handicappede studerende modtager undervisning i SUP, surf, vandtilvænning og vandsikkerhed. Egmonthøjskolen har fået uddannet SUP instruktører i 2016.
Danmark har herudover to dygtige para-surfere, Bruno Hansen og Morten Sander. De deltager i
hver sin division under parasurf; Bruno i AS-4 Classification (prone) mens Morten Sanders deltager
i AS-1 Classification (standing or knealing).
Bruno Hansen er 2 x ISA verdensmester, med sejre i 2015 og 2016. I 2017 arbejder DSRF for at få
begge danske elite para-surfere på podiet, og i langsigtet regi at kvalificere sig til parasurf ved Para-OL i 2024.
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Kommuner og andre offentlige samarbejdspartnere
DSRF har igennem mange år samarbejdet med en række af kommuner og interesseorganisationer.
Samarbejdet sker på flere niveauer lige fra deltagelse i netværksgrupper til rådgivning om aktivitetsudvikling og støtte til events og andre relevante projekter.

Thisted Kommune
DSRF har igennem de seneste 4 år modtaget støtte fra Thisted Kommune til afviklingen af den
danske surf tour. Thisted Kommune støtter derudover DSRFs medlemsforening, Surfklubben NASA, økonomisk i klubbens elitearbejde, og flere af klubbens surfere har været indstillet til eliteidrætspriser de senere år.
Thisted Kommune har også biddraget økonomisk til 2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboard Championship og er en solid samarbejdspartner i projektet. Kommunen vil blive en helt central aktør i DSRF kommende elitearbejde med henblik på at skabe rammer for talentudvikling og
skabe verdensklasse atleter inden for surf sporten discipliner.
Københavns Kommune / Kulturhavn 365
DSRF har igennem længere tid samarbejdet med Københavns Kommune om aktivering af bynære
og nye byudviklingsområder. I 2015 var DSRF med til at åbne Nordhavn og præsenterede i den
forbindelse SUP sporten for nye beboer og andre interesserede Københavnere. DSRF har rådgivet
By & Havn om udvikling af rekreative spot for vandsport, og mulig etablering af Copenhagen White
Water Park i Nordhavn. Kommunen har gennem eventorganisationen Kulturhavn 365 støttet DM
SUP i 2013, DM SUP 2015, 2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboard Championship samt
flere breddeidrætsevents der skal afvikles i optakten til VM begivenheden i 2017.
Hjørring Kommune
DSRF har indledt et samarbejde med Hjørring Kommune vedr. udviklingen af surf og SUP sporten
ved og i nærheden af Kommunens kystnære byer. DSRF rådgiver kommunen i aktiviteter og udviklingstiltag som kan styrke deltagelsen i sporten i Kommunen.
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Frederikshavns Kommune
DSRF samarbejder med Frederikshavn Kommune om udviklingen af surf og SUP sporten i lokalområdet. Senest har DSRF holdt et oplæg på en konference arrangeret af Kommunen og DSRF vil
igennem 2017 biddrage til udviklingen af aktiviteter i de kystnære områder i Kommunen.
Dansk Kyst- og Naturturisme
DSRF sidder med i en netværksgruppe som er sammensat af Dansk Kyst- og Naturturisme med
henblik på at udvikle og optimere forholdende for surfing og SUP på vestkysten. DSRF rådgiver om
sporten og biddrager med netværk og ressourcestærke personer til en kvalificering af det arbejde
der skal danne grobund for at de 11 vestkysts kommuner påbegynder en udvikling af forholdende
for surfing og SUP.

Friluftsrådet
DSRF er A-medlemmer hos Friluftsrådet og deltager således i Friluftsrådets generalforsamling,
netværksmøder og lignende. DSRF har også haft dele af ledelsen og administrationen fra Friluftsrådet ud og prøve SUP for at informere om sportens alsidighed og tætte relation med naturen.
Dialogen var med til at åbne Friluftsrådets øjne op for perspektiverne i naturoplevelsen i aktiviteten, og de seneste par år har Friluftsrådet således støttet flere af DSRFs foreninger økonomisk til
indkøb af SUP udstyr.
Søværnets Operative Kommando (SOK)
DSRF har i 2016 indledt en dialog og et samarbejde med SOK med henblik på at optimere sikkerheden omkring surf og SUP sporten. Samarbejdet går ud på at der hos begge parter skabes en fælles forståelse og referencerammer for sporten således at eventuelle redningsaktioner og alarmeringer i fremtiden vil blive optimeret. Desuden er der idéer om at skabe et kommunikationssystem
som kan sikre unødvendige udrykninger fra SOK.
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2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboard Championships

VM Eventen
DSRF har i et partnerskab med foreningerne Friends of
Cold Hawaii og Copenhagen Watersports fået VM SUP &
Paddleboarding 2017 til Danmark. Eventen er bl.a. støttet af Sport Event Danmark, Københavns Kommune, Thisted Kommune & Wonderful Copenhagen.
VM SUP & Paddleboarding 2017 bliver en helt unik
event, da langdistance racene skal afvikles i hjertet af Københavns Havn og den resterende del
afvikles i Cold Hawaii (Nørre Vorupør). Begivenheden vil således forbinde periferi (Cold Hawaii)
med metropol (København) i Danmark. Hele eventen forløber over tolv dage, hvoraf de første tre
dage foregår i København og de efterfølgende dage i Cold Hawaii. Eventen vil tiltrække mere end
400 atleter fra mere end 40 nationer.
VM eventen skal bl.a. afføde at DSRF bliver arrangør af et tilbagevendende årligt SUP World Cup
stævne.

18

KANTRUM projektet
VM begivenheden skal bl.a. bruges til at skabe vækst i antallet af aktive SUP udøvere på alle niveauer i Danmark. Vi gennemfører derfor en række udviklingsaktiviteter i samarbejde med aktive
eller nye foreninger under et breddekoncept med arbejdstitlen KANTRUM SUP.
KANTRUM er en sammentrækning af ordene ’KANT’ og ’CENTRUM’. Konceptet er et bredde koncept, der er baseret på at forbinde ”kanten” og ”centrum” af Danmark i form af 8-10 events fordelt over hele landet. Disse events skal aktivere den potentielle og nuværende bredde.
De mange events skal være med til at synliggøre SUP som en sport, der kan dyrkes på alle niveauer
i hele landet og give SUP interesserede muligheden for at være aktive.
Copenhagen SUP Crossing
Under selve VM begivenheden i København vil kulminationen på KANTRUM projektet manifisteres
i det der forhåbentlig bliver verdens største folkelige motions stand up paddle race. Vi forventer
600 motionister på vandet, som sammen skal padle en rute igennem Københavns Havn umiddelbart før eliten skal padle VM. Begivenheden skal være en tilbagevendende event, som samler
Nordeuropas SUP miljø i en folkelig SUP event.
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