
 
 
 

Danish Surf Tour - DSRF 
 
 
Baggrund / historie  
Dansk Surf & Rafting Forbund har siden 2013 udviklet Danish Surf Tour og skabt et 
aktivitetsfællesskab i det danske surf-miljø, med konkurrencesurfing som omdrejningspunkt. 
Konkurrencesurfing der samler mennesker med passion for surfing, og med mange forskellige 
kompetencer og lyst til at engagere sig i miljøet.  
 
Danish Surf Tour indeholder mange elementer og arbejdsopgaver, og er en integreret del af 
udviklingen af og professionalisering af dansk surfsport.  
 
 

 
 
 
Forankring  
Danish Surf Tour er Dansk Surf & Rafting Forbunds primære aktiv inden for surf-sporten. Touren er 
på en og samme tid; aktivitetsfællesskab, årligt Danmarksmesterskab i surfing, ramme for 
udvikling af talent og elitesurfing i Danmark, promovering af dansk surfing og DSRF, promovering 
af de bedste danske surf spots, promovering af samarbejdspartnere (kommuner, sponsorer mv.), 
led i udtagelses af danske elitesurfere til landsholdet, platform for udvikling af dygtige surf-
dommere og eventplanlæggere. 
Danish Surf Tour er således udviklet af og forankret i Dansk Surf & Rafting Forbund. Danish Surf 
Tour er igennem 2017 i samarbejde med DSRFs bestyrelse, surf-miljøet og DIFs administration 
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blevet indarbejdet i DSRFs Strategiaftale med DIF for 2018-2021, med fokuspunkter og delmål på 
bl.a. udvikling af et professionelt dommer team og udvikling af elitesurfere i topklasse.  
 
Hvad skaber en god surf tour 
På baggrund af erfaringer med drift af surf touren i 2013-2017 følger her nogle af de vigtigste 
elementer der er med til at skabe rammerne for en velfungerende surf tour: 
 

1. Mange frivillige hænder til planlægning og afvikling på alle poster/opgaver så det ikke 
bliver for hårdt for dem som er involveret. Mange hænder sikrer at kompetencer spredes 
til flere, således touren ikke bliver for personafhængig.   
 

2. Tidlig planlægning, der sikrer mulighed for at skaffe sponsorer og samarbejdspartnere, 
samt rekruttere dommere og frivillige til de enkelte tour stops. 

 
3. Dygtige dommere med højt niveau – surferne ønsker at få en seriøs og fair bedømmelse, 

og da tourens ’niveau’ er stigende vil der løbende blive stillet større krav til dommernes 
niveau. 

 
4. God stemning blandt frivillige – det skal være sjovt at være med. 

 
5. Gode rammer for de frivillige og surferne – der skal sikres ordnede forhold for de frivillige 

som lægger mange timer i at skabe touren, og ligeledes gøre tourens stop til en god 
totaloplevelse for surfere og publikum.     
  

Organisering 
Danish Surf Tour er organiseret som et selvstændigt arbejdende udvalg (Surf Tour Udvalg) i 
porteføljen af DSRFs Eventudvalg. Ud over Surf Tour Udvalget, eksisterer der også selvstændige 
udvalg for eksempelvis Danish SUP Tour, Danish White Water Games, etc.    
 
Surf Tour Udvalget består af en frit valgt gruppe på ca. 5-7 ildsjæle og DSRFs projektkonsulent, der 
i fællesskab løser alle de opgaver der er forbundet med planlægning, afvikling, evaluering og 
udvikling af surf touren. Surf Touren udgøres herudover af en Dommerstab bestående af ca. 10-20 
dommere. Ved behov kan udenlandske head judges hyres ind for at sikre højt dommer niveau på 
de enkelte tour stop. Ved hvert stop deltager herudover en gruoppe af Frivillige hjælpere der løser 
diverse opgaver forbundet med afvikling af tour stoppet.   
 
Surf Touren udgøres herudover af surferne, de eksterne samarbejdspartnere og af publikum.  
  
Organiseringen og afviklingen af Danish Surf Tour er bygget op omkring følgende roller: 
 
I Surf Tour Udvalget er følgende roller tilstede:    

• Surf Tour Planner 
• Surf Tour Manager 
• Surf Tour Head Judge 
• Surf Tour Head of Communications  
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Surf Tour Udvalg 
Det er udvalgets opgave i fælleskab af planlægge, producere og afvikle Danish Surf Tour. Udvalget 
har en række opgaver som er fordelt på forskellige ansvarsområder og afhængigt af arbejdsbyrde 
koordinere gruppen internt på hvilke områder det giver mest mening at anvende flest ressourcer. 
Der bør som udgangspunkt findes én ansvarsperson pr. rolle, som støttes op af 1-2 føl (mentor-
ordning) 
 
Surf Tour Planner 
Surf Tour Planneren (STP) har ansvaret for den overordnede økonomi og planlægning, herunder 
fastsættelsen af datoer og back-up weekender for de enkelte stop på touren. Det er STPs opgave 
at fundraise de nødvendige midler til touren igennem kommunale puljer, samarbejdspartnere og 
sponsorer. Det er dermed også STP som har dialogen og kontakten til samarbejdspartnerne. Det 
vil også være STP, som tager sig af de økonomiske udgifter, godtgørelser m.v. DSRFs 
projektkonsulent vil være en del af STP gruppen. 
 
Surf Tour Manager 
Surf Tour Manageren (STM) har ansvaret for den overordnede produktion og afvikling af hver 
enkelt stop. Det er STMs opgave at sikre alt materiel til eventen, koordinere opsætning og 
nedtagning, sikre ordentlige dommerforhold (forplejning, opsætning m.v.) og afvikle 
præmieceremoni/fest. Det er ligeledes STMs opgave at kommunikere til deltagerne før, under og 
efter eventen gennem nyhedsartikler og posts på sociale medier. Post af resultater koordineres 
med Surf Tour Head Judges. 
 
Surf Tour Head Judges 
Surf Tour Head Judgen (STDJ) har ansvaret for den sportslige del ved hver enkelt tour stop. STDJ 
skal sikre det nødvendige antal dommere til hver enkelt tour stop. STDJ skal klargøre en fornuftig 
vagtplan for dommerne og foretage de nødvendige heatinddelinger (seedning) samt klargøre 
heat-sheets. STDJ er ansvarlig for tilmeldingerne til hver enkelt stop. STDJ er ansvarlige for at der 
under konkurrencen dømmes professionelt og fair. 
 
Dommerstab 
Dommerstaben (DS) består af 10-20 dommere. Det er DSs opgave at dømme de enkelte heats 
under hvert tour stop. DS skal kun fokusere på at dømme og vil som udgangspunkt ikke blive 
inddraget i andet arbejde i forbindelse med touren.  
 
Frivillige 
Frivillige trækkes ind efter behov. Her kan fx være tale om frivillige fra HF Cold Hawaii eller andre 
som ønsker at hjælpe til på dagen med praktiske opgaver (slæbe udstyr ned på stranden, bygge 
event site op m.v.) 
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Årshjul  
Med erfaringerne fra de sidste 4 års surf tour er der udviklet et årshjul, der skal sikre en 
kontinuitet i arbejdet med planlægning og koordinering af touren. Dette skal lette arbejdsbyrden 
med planlægningsarbejdet, sikre god tid til at etablere samarbejder med eksterne partnere, 
ansøge om økonomisk støtte ved kommuner, reservere tid i kalenderen hos frivillige og atleter og 
endelig opsamle erfaringer der sikrer at touren forbedres fra år til år. 
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Oktober-December  Planlægning af næste års tour 
Justering af tour, samarbejdspartnere, fundraising, mv. på baggrund af evalueringsrapport og 
ønsker og idéer til kommende års surf tour. 
Fysisk møde hvor alle i Surf Tour Udvalget samles.  
 
Januar   Annoncering af årets tour via SoMe platforme  
 
April – oktober  Afvikling Danish Surf Tour – konkurrencer afvikles 
Efter hver enkelt tour-stop afholdes evalueringsmøde over Skype, hvor evt. forhold kan drøftes for 
optimering til næste event.  Efter Tour Stop #1-2 afvikles ved behov en fysisk midtvejs evaluering.    
 
Oktober/November Evaluering og sæsonafslutning  
Udvalget samler input fra surfere, dommere, samarbejdspartnere, publikum og udarbejder en 
intern evalueringsrapport og en ekstern evalueringsrapport (til samarbejdspartnere).  
Input fra surfere, publikum og samarbejdspartnere foregår via elektronisk formular, med link der 
lægges på SoMe platforme. Input fra dommere foregår via et fælles fysisk evalueringsmøde med 
fremmøde af Dommerstab og Surf Tour Udvalg.   
 
Repræsentation  
Det tilstræbes at der på hvert af surf tourens stop er deltagelse af minimum et af DSRFs faste 
bestyrelsesmedlemmer eller ansatte. 
Det tilstræbes endvidere, at surf touren benyttes aktivt til at pleje surfsportens interessenter, og 
kan være med til at styrke de relationer som kan bedre fremtidige forholds for surf touren, danske 
elitesurfere og forbundets aktiviteter bredt set. Inviterede interessenter kan være lokalpolitikere, 
repræsentanter fra idrættens organisationer, sponsorer, etc.  
 
Code of Conduct  
Igennem årene har der i arbejdet med surf touren opstået forskellige slags udfordringer med 
samarbejdet omkring planlægning, videreførelse af kompetencer, dedikation og respektfuld dialog 
imellem involverede. Hvis der skal være plads til alle omkring arbejdet med surf touren, er det 
nødvendigt at frivillige involveret i Surf Touren, står sammen, og løser de forskellige opgaver i et 
ligeværdigt samarbejde og med respekt for hinanden. Respekt skal forstås som anerkendelse af at 
alles bidrag til fælleskabet er vigtigt, og man sætter indholdet og formålet højere end sig selv. For 
at undgå at Surf Touren i fremtiden kommer ud i konflikter, er præmissen for deltagelsen i 
arbejdet og gruppen omkring touren, at de involverede, som frivillig og medarrangør følger 
nedenstående code of conduct. Kan man ikke efterleve dette kodeks, eller vælger at bryde det – 
så vil man ikke fremover kunne repræsentere Danish Surf Tour, DSRF og dansk surfing.   
  
Som frivillig og medarrangør af Danish Surf Tour 

1. Anerkender jeg surfsportens og Surf Tourens Forankring i Dansk Surf & Rafting Forbund, og 
at jeg udvikler og afvikler touren i disse rammer. 

2. Støtter jeg dansk surfing gennem Dansk Surf & Rafting Forbund, Danish Surf Tour, og med 
opbakning til alle danske surfere og alle deltagere på touren, også udenlandske.   

3. Respekterer jeg andre frivillige på alle niveauer i Dansk Surf & Rafting Forbund  
4. Opfører mig som en god ven og kammerat over for alle frivillige, publikum og surfere.   
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5. Kommer jeg ikke med verbale angreb, udfald, hverken mundtligt eller skriftlig på sociale 
medier eller lign. mod andre der er involveret i dansk surfing.  

6. Arbejder jeg for at løse alle udfordringer, og konflikter gennem dialog, og uden at skabe 
alliancer og konspirationer.   

7. Vil jeg altid aktivt bidrage til at skabe god vibe og begejstring om konkurrencesurfing, det 
danske surfmiljø og DSRF. 
 

 
Branding & kommunikation 
Danish Surf Tour er igennem de seneste 4 år blevet en branding og kommunikationsværdig surf 
tour. Touren har igennem årene fået gradvist større tilslutning og anerkendelse (fra ind- og 
udland), og har dermed også opnået større bevågenhed. Det illustreres bl.a. også igennem Thisted 
Kommunes stigende interesse for touren igennem øget finansiering. Samtidig oplevede touren i 
2017 en interesse fra flere kommercielle partnere end der reelt var plads til ift. antallet af stops. 
 
Branding og kommunikation af touren sker igennem DSRFs kommunikationsplatforme (web og 
SoMe), samarbejdspartnernes kommunikationskanaler og deltagernes aktivitet på sociale medier 
før, under og efter et stop.  
 
De af DSRF anvendte kommunikationsplatforme er: 
 

- www.dsrf.dk 
- Danish Surf Tour Facebook (@DanishSurfTour) 
- DSRF Facebook (@surfraft) 
- DSRF Instagram (@dsrfstoked) 

 
DSRF Hjemmeside 
På www.dsrf.dk indarbejdes de fire surf tour events i DSRFs eventkalender. Resultater fra de 
enkelte stop vil fremgå i DSRFs hovedmenu under kategorien Events à Resultater. Nyheder fra 
touren vil fremgå af DSRFs ’main news feed’, som er integreret på DSRFs forside. Udover den 
generelle integrering på hjemmesiden vil surf touren også få sit eget online univers på adresse: 
www.dsrf.dk/danishsurftour2018/. Her er opbygget et site med et news feed, link til events og 
tilmeldinger, resultater og kontaktinfo. Her er det muligt at gøre surf tourens samarbejdspartnere 
meget tydelige. 
 
For DSRFs hjemmeside gælder følgende data (data trukket fra Google Analytics - gælder for 2017): 
 

• Sessioner: 33.582 (+45%) 
• Brugere: 21.331 (+50%) 
• Sidevisninger: 66.099 (+46%) 

 
Den angivne procent illustrere stigningen i antal af sessioner, brugere og sidevisninger i forhold til 
2016 og underbygger derved at interessen for DSRF og Danish Surf Tour vokser gradvist. 
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Danish Surf Tour Facebook 
Touren har sin egen Facebook side hvor alt relevant information om touren kommunikeres. Dette 
være sig offentliggørelse af eventdatoer, sponsorer, relevant viden om konkurrenceforhold, 
resultater m.v. For at siden ikke er ’død’ mellem hver enkelt surf tour stop er det vigtigt, at der 
løbende laves opdateringer. Dette kan enten omhandle touren (billeder, videoer, kommende tour 
stops m.v.) eller internationale nyheder, som er relevant for sidens brugere (WSL nyheder, pro-
profiler m.v.).  
 
For Danish Surf Tours officielle Facebook side gælder følgende data: 
 

• Følgere/likes 
o DSRFs hovedsite følges af 1.275 personer 

• Rækkevidde for opslag, unikke brugere 
o Udvalgte opslag leveres til over 3.000 unikke brugere. Den gennemsnitlige levering 

af opslag er 1.001 personer. 
• Eksponeringer for opslag 

o Udvalgte opslag eksponeres for ca. 4.000 personer. Den gennemsnitlige 
eksponering af opslag er 2.020 personer. 

• Interagerende brugere (antal personer der kommenterer, liker, klikker mv.) 
o Udvalgte opslag interagere mere end 300 personer med. Den gennemsnitlige 

interaktion med opslag er 138 personer. 
 
DSRF Facebook 
Nyhedsartikler på DSRFs hjemmeside og relevante posts fra Danish Surf Tours Facebook siden 
krydspostes på DSRFs Facebook side, for at skabe interesse for surf touren og surfing for en bred 
målgruppe. For DSRFs officielle facebook side gælder følgende data: 
 

• Følgere/likes 
o DSRFs hovedsite følges af 2.509 personer 

• Rækkevidde for opslag, unikke brugere 
o Udvalgte opslag leveres til over 15.000 unikke brugere. Den gennemsnitlige levering 

af opslag er 2.599 personer. 
• Eksponeringer for opslag 

o Udvalgte opslag eksponeres for ca. 30.000 personer. Den gennemsnitlige 
eksponering af opslag er 5.606 personer. 

• Interagerende brugere (antal personer der kommenterer, liker, klikker mv.) 
o Udvalgte opslag interagere mere end 1.000 personer med. Den gennemsnitlige 

interaktion med opslag er 213 personer. 
• Antal organiske videovisninger 

Udvalgte videoer opnår op i mod 1.700 visninger. Den gennemsnitlig visning er 676 gange. 
 
DSRF Instagram 
DSRF vil i 2018 og fremadrettet gøre et større stykke arbejde for at få aktiveret forbundets 
Instagram konto. Det er relevant at relevante nyheder og informationer krydspostes på DSRFs 
instagram konto. 
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Økonomi  
Danish Surf Tour operere med en selvstændig økonomi, der skaffes gennem primært sponsorater 
og kommunal støtte og i mindre grad fra deltagergebyrer. Med en selvstædig økonomi menes at 
alle midler indhentet til og genereret af surf touren, benyttes på tourens hovedformål opgjort 
efter følgende prioritering: 
 

a) Afvikling af surf touren 
b) Uddannelse og udvikling af dommere, herunder dommeres deltagelse ved internationale 

events (professionalisering af dommer teamet) 
c) Udvikling af de danske elite surfere (top og talent) igennem eksempelvis træningscamp og 

støtte til international konkurrence deltagelse. Kriterier og forbrug af disse midler følger 
DSRFs Surf Elite Udvalgs strategi og prioritering (udarbejkdet af surf landstræner, 
elitekonsulent, sportschef, godkendt af DSRF bestyrelse). 
 

Surf tourens økonomi har i perioden 2013-2017 ligget på et budget fra 30.000 kr. (2013) til 
120.000 kr. (2017). Midlerne er blevet benyttet til drift af events, optimering af 
konkurrenceforhold samt opbygning af en ’surf tour grejbank’ med udstyr, som er med til at skabe 
de rette rammer for en smidig og lækker afvikling af tourens stop. Ud over midler skaffet direkte 
til touren, så er der via andre projekter i DSRF investeret i udstyr, som også benyttes af og på surf 
touren, bl.a. trailer, musikanlæg, telte, beach stole etc. DSRF har i perioden investeret for samlet 
ca. 150.000 kr. i eventgrej som bruges på touren. 
 
Pr. 1/1-2018 har surf touren opsparet ca. kr. 45.000,-, som er til rådighed for drift og udvikling af 
touren fremadrettet. Midler skaffet til d.d. er efter aftale med bidragsydere (bl.a. Thisted 
Kommune, med skatteydernes penge) øremærket til drift og udvikling af touren. Fra og med 
sæson 2018 vil det være muligt at indgå dialog med sponsorer og kommuner, om at et eventuelt 
overskud fra touren benyttes til videre udvikling af dansk elitesurfing, herunder en 
professionalisering af dommere samt støtte til danske elitesurfere, og surf landsholdet.  
 
Målsætninger Strategi 2018-2021 
 

• Surf touren afvikles med 4 stop/årligt (alle år) 
• Danish Surf Tour professionaliseres yderligere med en bedre og bredere dommerstab 

(2018) 
• Udvikling af konkurrencemanual for surf-touren og konkurrence i surfklubber (2018) 
• Der uddannes og oplæres en ’professionel’ dommerstab på 10 personer (2019) 
• Junior Surf Cup med 4 events (2019) 
• Samarbejde med Norge og Sverige om fælles Nordisk Surf Konkurrence (2019) 
• Junior Surf Cup med 5 events (2020) 
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BILAG  
 
# Opgaveliste  
Opgavelisten forsøger at rumme alle de opgaver som er forbundet med Danish Surf Tour. De 
enkelte opgaver tildeles ansvarspersoner, men flere opgaver bør koordineres mellem samtlige 
ansvarspersoner for at sikre en løbende kommunikation hvor alle roller i Surf Tour Udvalget er 
informeret. 
 
P = Surf Tour Planners, M = Surf Tour Managers, HJ = Surf Tour Head Judges, PK = DSRFs 
Projektkonsulent, A = DSRF Administration 
 

Opgave Ansvarlige 

Fundraise midler til touren P + PK 

Planlægge datoer for events P+M+HJ+PK 

Kontakt til og løbende dialog med samarbejdspartnere og sponsorer P+PK 

Udarbejde selvstændigt budget for touren P+PK 

Oprette eventuelle medieaftaler (video, foto m.v.) P 

Indsamle bilag og aflægge regnskab efter hver enkelt tour stop P 

Booking af eventuel bolig til dommere P 

Klargøring af grejbank herunder materiel til hver enkelt tour stop M 

Sikre grejbank on location M 

Opsætning af event site (telte, flag m.v.) M 

Nedtagning af event site M 

Forplejning (kost og drikkevarer) til dommere M 

Præmieceremoni M 

”Final call of competition” P+M+HJ 

Sign-in på dagen M 

Offentliggørelse af event, heats m.v. på hjemmeside og sociale medier M 

Nyhedsartikler til dsrf.dk og anden relevant presse M+A 

Posts på sociale medier før, under og efter eventen M 
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Offentliggørelse af resultater på dsrf.dk og sociale medier M+A 

Briefing til deltagerne på dagen M+HJ 

Bølgespotter M+HJ 

Offentliggørelse af tilmeldings-sheet HJ 

Heatinddeling (seedning) HJ 

Dommer vagtplan HJ 

Klargøre heat-sheets (elektronisk) HJ 

Overvære dommerne under konkurrencen HJ 

Færdiggøre endelige resultater HJ 

Tour stop evaluering (efter hvert stop) P+M+HJ 

Udbetaling af udgifter/udlæg A 

 
  
 
 
 


