


DANSK SURF & RAFTING FORBUND
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er specialforbund i Danmark for aktiviteterne surfing, stand 
up paddle, rafting, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand og er anerkendt af 
International Surfing Association (ISA), European Surfing Federation (ESF) og International Rafting 
Federation (IRF). 

DSRF blev stiftet i 2001 under navnet, Dansk Rafting Forbund (DRaF), af en gruppe dedikerede 
white water udøvere, med passion for konkurrencesporten white water rafting. Med støtte fra 
det Idrætspolitiske Idéprogram, blev fundamentet for sporten og DRaF skabt. I en årrække blev 
mange grupper introduceret for white water sporten, og DRaF var med til at stifte flere foreninger 
i Danmark, etablere skolesamarbejder og idrætsprojekter for overvægtige børn og unge, og sende 
atleter og landshold rundt om i verden for at deltage ved internationale konkurrencer i rafting.

Efter et personligt møde med International Surfing Associations (ISA) præsident Fernando Aguer-
re i 2009, fødtes idéen om at etablere en organisatorisk ramme for det den gang langt overvejende 
selvorganiserede danske surfmiljø. På nogle få år modnedes idéen, og efter yderligere dialog med 
ISA i 2011 og 2012, centrale aktører i dansk surfsport samt Danmarks største surfklub Surfklub-
ben NASA, blev kuglerne støbt til at samle de vilde vandsportsgrene under ISA og IRF i en rekon-
struktion af Dansk Rafting Forbund til DANSK SURF & RAFTING FORBUND i 2013. 

Rejsen har siden været intens, og vi har år for år bygget forbundet og sporten større ved at reali-
sere en række nye projekter og initiativer. Æren for udviklingen og forbundets nuværende niveau 
og status skal findes hos alle frivillige i klubber og forbundet, som året rundt, er med til at få flere 
danske på vandet og styrke forbundet organisatorisk og politisk. Store visioner, høje ambitioner, 
kreativitet, altid en finger på den dunkende puls – tilsat dyb passion og sten hårdt arbejde, er de 
egenskaber som betegner ledelsen og de frivillige på alle niveauer i DSRF, og årsagen til at vi 
sammen har kunne skabe en komet-karriere for Danmarks yngste specialforbund.

DSRFs landsholdsatleter har gennem årene, på trods af ufattelig svære rammebetingelser, kæm-
pet og vundet terræn således at Danmark er i verdenseliten i stand up paddle, og bedst i nordisk 
sammenhænge for både surfing og white water rafting.

Vi skylder en stor tak til forbundets samarbejdspartnere, kommuner, sponsorer og i særlig grad 
Nordea-fonden, for at det har været muligt for os at være med til at skabe #detgodeungeliv for 
flere tusind unge danskere. 

Aloha
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Formand
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SURFING
Surfing har eksisteret i flere århundreder og var i gamle dage en stor del af den polynesiske kul-
tur på Hawaii. Som ’leisure sport’ har særligt USA og Australien igennem 1900-tallet haft en cen-
tral rolle i sportens udvikling. Det estimeres at der på verdensplan er ca. 23 mio. surfere (2017).

Traditionel surfing (shortboard, longboard, kneeboarding m.v.) har været en del af International 
Surfing Associations (ISA) program siden 1964, hvor etableringen af daværende International 
Surfing Federation (ISF) fandt sted. Siden 1976 er der årligt blevet afholdt verdensmesterskaber i 
de traditionelle surfing discipliner og i 2016 blev surfing (shortboard) optaget på OL-programmet i 
Tokyo2020. 

Ved shortboard og kneeboarding handler det for surferen om, at udføre kontrollerede manøvrer/
bevægelser med hastighed, kraft, ”flow” og variation i de mest vanskelige sektioner af bølgen. 
Innovativ og progresserende surfing samt en kombination og variation af større manøvrer bliver 
taget i betragtning når der tildeles point på en skala fra 1-10. Ved longboarding gælder mange af 
de samme regler. Dog lægges der her stort fokus på stil og flow. Elementer som “cross stepping” 
i og ud af sving, ”carving” sving og “noserides” (Hang 5 / Hang 10) med vægt direkte på spidsen 
af boardet er en indikation på stil og flow i traditionel longboard surfing. En surf konkurrence er 
typisk bygget op af heats med 4 surfere i hver heat. Hvert heat kan vare fra 15 - 30 minutter og de 
to bedste bølger fra hver surfer bliver noteret. De to bedste surfere går videre til næste heat.

I Danmark har der igennem mange år været afviklet surf konkurrencer. I 90’erne og 00’erne blev 
konkurrencerne afviklet af pionerer inden for sporten og siden 2013 har DSRF afviklet Danish Surf 
Tour med 4 større surf events om året. Mere end 100 surfere fra Danmark og udlandet deltager 
årligt på touren.



STAND UP PADDLE
Stand Up Padle surfing (SUP) er en surfsport med rødder tilbage fra den Hawaiianske surfkultur. 
Da Captain James Cook landede på de Hawaiianske øer i 1778 så han hvordan folket på Hawaii 
brugte lange surfboards og en padle til at fange bølger. Surf disciplinen lå i mange år henlagt pga. 
surf sportens generelle udvikling mod de mindre og mere tricks fokuseret surfboards. Men i løbet 
af 00’erne fik verden igen øjnene op for SUP sporten og flere surf legender kan tilskrives denne 
udvikling - særligt ´big wave surferne’ Dave Kalama og Laird Hamilton. International Surfing 
Association (ISA) har udviklet SUP sporten som rekreativ og konkurrencesport siden 2008, med 
afholdelse af Verdensmesterskaberne siden 2011. 

Som konkurrencedisciplin defineres SUP som udgangspunkt i form af SUP Racing og SUP Sur-
fing. For SUP Racing afvikles der langdistance race, teknisk race og sprint på tid. For SUP Surfing 
gælder mange af de samme komponenter for pointtildeling som ved shortboard surfing. Danske 
Casper Steinfath fra Klitmøller, er 4 x Verdensmester i SUP, og vandt senest guld ved VM SUP 
2017 i Københavns Havn.

I Danmark har der siden 2011 været afviklet SUP konkurrencer, som blev initieret af danske SUP 
pionerer. Fra 2013 har DSRF som specialforbund for al surfsport i Danmark, været hovedorgani-
sator på Danmarksmesterskaber i SUP og de fleste andre SUP konkurrencer i landet. 

SUP sporten beskrives flere steder som værende den hurtigst voksende vandsport i verden, 
hvilket i høj grad skyldes sportens utrolige alsidighed. SUP kan nemlig både udøves i store bølger, 
på fladt vand i fx havnemiljøer og langs stranden ved kysten eller sågar på brusende white water 
floder. Sporten er således blevet en utrolig populær aktivitet blandt både topatleter og helt almin-
delige motionister, herunder familier, børn og unge.
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RAFTING
De fleste associerer rafting med en kommerciel adrenalin præget ferieoplevelse, hvor man med 
hjælp fra professionelle guider rafter en strækning af en vild flod eller elv. 

Rafting blev dog for alvor en officiel konkurrencesport, da det Internationale Rafting Forbund (IRF) 
blev stiftet i 1997. Siden organiseringen af rafting sporten i IRF, har rafting udviklet sig enormt 
på verdensplan. Mere end 50 lande har medlemskab i IRF og der afvikles verdensmesterskaber 
og kontinentale mesterskaber hvert andet år samt utallige eurocup konkurrencer, regionale og 
nationale events året rundt i hele verden.

I rafting konkurrerer holdene i store gummibåde med en længde fra 3,60 - 4,20 meter. Konkur-
rencerne afvikles i et R4 eller R6 format, hvilket angiver antallet af personer i båden. Atleterne 
sidder på siden af raften, og navigerer raften ned igennem floden. Udover ren råstyrke og fleksibi-
litet kræver raftingsporten også en stor mængde taktisk og teknisk erfaring og team samarbejde. 
Ved at udnytte strømmen i floden kan de hold med den størst tekniske erfaring nå rigtig langt i 
en konkurrence. De fire hoveddiscipliner ved enhver rafting konkurrence er sprint, head 2 head, 
slalom og downriver. De to førstnævnte discipliner afvikles på 3-500 meter af floden hvoraf head 
2 head foregår som et udskillelsesforløb. Slalom disciplinen afvikles med 9-15 porte som skal 
passeres opstrøms eller nedstrøms på floden afhængigt af portens farve. Downriver er raftings-
portens maraton distance som forløber sig over ca. 9-15 km. af floden.

DSRF har organiseret og udviklet rafting sporten i Danmark siden 2001, og de danske landshold 
har været repræsenteret ved stort set alle EM og VM siden. I 2005 vandt herrelandsholdet EM 
bronze i sprint og i 2016 vandt kvindelandsholdet EM sølv i slalom disciplinen.



DSRF MILEPÆLE

DSRF ELITE RESULTATER

2001

Dansk Rafting 
Forbund stiftes 

(DRaF)

2001

DRaF formand 
bliver bestyrel-

sesmedlem i IRF

2003

Første danske 
deltagelse ved 

VM i rafting

2006

1.1 mio. kr. 
til projekt for 
udsatte unge

2011

DSRF bestyrelses-
medlem bliver IRF 

Head AD. COM

2013

DRaF ændres til 
Dansk Surf & Raft-
ing Forbund (DSRF)

2013

DSRF optages i 
ISA og ESF

2013

Første VM guld 
og VM sølv ved 
VM SUP 2013

2013

Første danske 
deltagelse ved 
EM i Surfing

2014

DSRF runder 
1.400 medlemmer

2016

5.2 mio. kr. fra Nor-
dea-fonden til ”Det 

gode unge liv”

2016

Første Para-
surfing VM guld

2017

DSRF medvært for 
VM SUP & Paddle-

board 2017

2017

DSRF 3.000+ 
medlemmer & 50 

klubber

2018

DSRF 
optages i 

DIF

2005
2013

2014
2015

2016

2017

1 x VM guld (CS)
1 x VM sølv (CS)

ABBREVIATION:
Casper Steinfath (CS)
Bruno Hansen (BH)
Nicoline Rasmussen (NR)
Kathrine Zinck Leth-Espensen (KZ)
Robert Storm (RS)
SUP Landholds (SUPL)
Surfboat Landshold (SL)
Kvinde Rafting Landshold (KRL)
Herre Rafting Landshold (HRL)

1 x EM bronze 
(sprint) (HRL)

1 x VM guld (CS)
1 x EM guld (CS)
1 x EC bronze (KRL)
1 x EC bronze 
(sprint) (HRL)

1 x EM guld (CS)
1 x VM kobber (CS)
1 x WS sølv (CS)
1 x VM guld (BH)
1 x EC sølv (KRL)

2 x VM guld (CS)
2 x EM bronze (CS)
1 x WS sølv (CS)
1 x VM guld (BH)
1 x VM sølv (SL)
1 x EM sølv (slalom)
(KRL)
1 x EC bronze (H2H) 
(HRL)

1 x VM guld (CS)
1 x VM bronze (CS)
1 x EM guld (CS)
2 x VM bronze (KZ)
1 x EM bronze (NR)
1 x EM bronze (RS)
1 x VM guld (BH)
1 x VM kobber 
(SUPL)
1 x EM bronze 
(SUPL)



WW KANO/KAJAK
White water kano & kajak er en populær sportsgren, som udøves af mange på alverdens floder 
i hele verden. Sporten kombinerer idræt med naturoplevelser og flodens naturlige udfordringer. 
Sporten dyrkes i alt fra let strømmende ”hvidt vand” til høje vandfald og kæmpe bølger. Aktivite-
ten udøves som rekreativ sport og som elitesport. Sidstnævnte er forankret under International 
Canoe Federation (ICF), som også organiserer sporten i relation til de Olympiske Lege.

Den rekreative fosspadling kategoriseres typisk indenfor ”creeking”, ”river run” eller ”freestyle”. 
Creek referer til padling på en lille flod, ofte uden så meget vand, men med vandfald og meget 
stor faldhøjde. Strækningen er ofte meget teknisk og kræver gode sikkerhedsvurderinger. Typisk 
foregår creeking i små grupper af 2-8 personer. ”River run” refererer til den almindelige padletur 
på vandet fra det let strømmende vand til de store brede floder med høj volumen af vand. Freesty-
le kategorien indebærer tricks i specielt designede kajakker på én eller få af de samme stationæ-
re bølger i floden.

Den elitære del af sporten bygger først og fremmest på disciplinen canoe slalom (både kano og 
kajak). Disciplinen er en elitesport, som har været på OL-programmet i München i 1972, og igen 
fast på programmet siden legene i Barcelona i 1992. I slalom konkurrerer man om, at komme 
hurtigst muligt ned igennem et stykke flod (typisk 3-400 meter) med et antal af porte, som skal 
passeres undervejs. Portene har grønne og røde farver som indikerer i hvilken retning de skal 
passeres (grønne = nedstrøms, røde = opstrøms). Der gives strafsekunder såfremt en port ram-
mes eller helt undlades.

DSRF har udviklet og organiseret dansk white water kano/kajak sport siden 2001. Fra 2013 har 
sporten også været en fast del af Danish White Water Games, der fungerer som det officielle Dan-
marksmesterskab i al white water sport.



DSRF STRATEGI 2018 - 2021

ET SERIØST TALENT- OG ELITEMILJØ

EN PROFESSIONEL ORGANISATION

ET STØRRE OG STÆRKERE FÆLLESSKAB

Vi vil igennem et seriøst talent- og eliteprogram udvikle danske surfere på et 
højt internationalt niveau. Programmet vil indeholde et forløb af seniorelite- og 
talentcamps samt coachingsessioner, fysiske såvel som taktiske, strategiske og 
sportspsykologiske, som forbundet stiller høje krav til at atleterne deltager i.

Vi vil etablerer natio-
nale og internationale 
træningscentre

Vi vil styrke DSRF som organisation. En række udvalg skal etableres og øge prof-
fesionaliseringen og styringen af arbejdet i forbundet samt sikre udviklingen af 
forbundets aktivitetsniveau. Vi vil udvikle særlige tiltag og beskrivelser til forbun-
dets arbejdsområder og de organisationstyper som forbundet arbejder med.

Vi vil hjælpe atleterne 
med at indgå individu-
elle støtteaftaler

Vi vil skabe et profes-
sionelt landsholds-
trænerteam

Vi vil samarbejde med 
dygtige udenlandske 
surf coaches

Vi vil brande surf-
sporten og sikre en 
hovedsponsor

Vi vil udvikle surfma-
nualer for events og 
atletprogrammer

Vi vil skabe større og stærkere klubber i DSRF og udvikle relevante tilbud til andre 
organisationstyper. Manualer, koncepter og strategier for aktivitetsudvikling, ar-
bejde med frivilligehed, nemmere administartion m.v. skal gøres tilgængelige for 
forbundets foreninger og styrke medlemsantallet i de enkelte klubber.

Vi vil udvikle et kon-
ccept for en frivillig-
hedsstrategi

Vi vil udvikle guideli-
nes til aktiviteter og 
drift af foreninger

Vi vil skabe relevante 
og innovative tilbud 
for selvorganiserede

Vi vil rekruteret med-
lemmer i nye områ-
der af Danmark

Vi vil udvikle bedre 
samarbejder med de 
kommercielle

Vi vil hjælpe for-
eninger igang med 
udstyr og uddannelse

Vi vil etablere udvalg 
som skal understøtte 
udviklingen i DSRF

Vi vil sætte vores præg 
på relevante netværk i 
idrætten

Vi vil indgå samar-
bejder med eksterne 
interessenter



DSRF FACILITETS PROJEKTER

COPENHAGEN WHITE WATER PARK (CWWP)
Med CWWP etableres Danmarks første kunstige 
flod omgivet af en park med en lang række stre-
et- og outdoor relaterede aktiviteter for en bred 
målgruppe. Anlægget kan benyttes af skoleklas-

NORDIC WAVE PARK (NWP)
NWP vil blive et ’state of the art’ idrætsanlæg 
for både den rekreative og professionelle surfer 
i hele Europa. NWP kan generere 1.000 bølger i 
timen i 0,3 - 2,4 meters højde - fra ’bay’ til ’reef’.

ser, institutioner, klubber og private og vil tilræk-
ke mange tusinde besøgende hvert år. Anlægs-
værdien er ca. 45 mio. kr. + grund og har, trods 
dets format, begrænsede driftsomkostninger.

Projektet er yderst ambitiøst og har en anlægs-
værdi på 120 mio. kr. Det forventes at NWP vil 
kunne skabe 10.000 nye danske surfere og mulig-
heden for at afholde internationale surfevents.
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dsrf.dk #dsrfstoked @surfraft


