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Valg til bestyrelsen
Valgoplæg for alle kandidater i bilag.
●
●
●
●
●
●
●
●

Jakob Færch - formand
Nikolaj Vang - bestyrelsesmedlem
Katrine Kock Frandsen - bestyrelsesmedlem
Kasper Brix - bestyrelsesmedlem
Brian Hansen - Kasser / bestyrelsesmedlem
Claus Jokumsen - Bestyrelsesmedlem, rep. skoler/institutioner
Carsten Sørensen - bestyrelsesmedlem, rep. selvorganiserede
Emma Augusta Heidemann - suppleant

Såfremt vedtægtsændring (§14 punkt 10) ikke stemmes igennem.

2-årige pladser på valg i ulige år
Formand
Jakob Færch på valg - Genopstiller
Bestyrelsesmedlem
Ledig - Nikolaj Vang stiller op
Bestyrelsesmedlem
Ledig - Katrine Kock Frandsen stiller op
Suppleant
Kasper Brix på valg - Emma Heidemann stiller op
2-årig pladser på valg i lige år
Kasser
Alicja Cupial fratrådt - Brian Hansen stiller op
Næstformand
Casper Steinfath ikke på valg
Bestyrelsesmedlem
Claus Jokumsen fratræder - Kasper Brix stiller op
1-årige pladser på valg
Rep. private
Nikolaj Vang fratræder - Carsten Sørensen stiller op
Rep. skoler, inst.
Bjarke Voetmann på valg - Claus Jokumsen stiller op
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år
Revisor
Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018
Ordensudvalg
Rekruttering i 2019 frem mod valg i 2020
Formand
Medlem
Medlem

2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2019-2020
2019-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2019-2021

Formand for faste udvalg på valg i lige år
Eliteidræt
Martin Bro ikke på valg
Event & Konkurrence
Claus Jokumsen ikke på valg
Breddeidræt
Nikolaj Vang ikke på valg
Uddannelse & Sikkerhed
Martin Oskar Broe ikke på valg
Idrætspolitisk
Jakob Færch ikke på valg
Miljø- & Natur
Jakob Færch ikke på valg
Kommunikation & Medier Ole Svarre ikke på valg
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år
Innovation & Udvikling
Morten Hansen ikke på valg

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Såfremt vedtægtsændring (§14 punkt 10) stemmes igennem.

2-årige pladser på valg i ulige år
Formand
Jakob Færch på valg - Genopstiller
Bestyrelsesmedlem
Ledig - Nikolaj Vang stiller op
Bestyrelsesmedlem
Ledig - Katrine Kock Frandsen
Rep. private
Nikolaj Vang på valg - Carsten Sørensen stiller op
Suppleant
Kasper Brix på valg - Emma A. Heidemann stiller op
2-årig pladser på valg i lige år
Kasser
Alicja Cupial fratrådt - Brian Hansen stiller op
Næstformand
Casper Steinfath ikke på valg
Bestyrelsesmedlem
Claus Jokumsen fratræder - Kasper Brix stiller op
Rep. skoler, inst.
Bjarke Voetman fratræder - Claus Jokumsen stiller op
1-årige pladser på valg (UDGÅR)
Rep. private
Rep. skoler, inst.
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år
Revisor
Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018
Ordensudvalg
Vælges første gang på årsmødet i 2020
Formand
Medlem
Medlem
Formand for faste udvalg på valg i lige år
Eliteidræt
Martin Bro ikke på valg
Event & Konkurrence
Claus Jokumsen ikke på valg
Breddeidræt
Nikolaj Vang ikke på valg
Uddannelse & Sikkerhed
Martin Oskar Broe ikke på valg
Idrætspolitisk
Jakob Færch ikke på valg
Miljø- & Natur
Jakob Færch ikke på valg
Kommunikation & Medier Ole Svarre ikke på valg
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år
Innovation & Udvikling
Morten Hansen ikke på valg

2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2019-2020
2019-2020
2018-2020
2020-2022
2020-2022
2019-2021
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Valgoplæg
til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat: Genopstiller - Formand
Navn: Jakob Færch
Adresse: Tuborgvej 46, 1. Th.
Tlf.: 28694774

Alder: 43 år
Postnr. / By: 2900 Hellerup
E-mail: jakob@dsrf.dk

Tilknyttet DSRF-forening/klub:
Copenhagen Watersports
Bellevue SUP & Surf

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:
Jeg vil i den kommende periode fortsætte arbejdet for at styrke DSRF som organisation og
etablering som en fast del af det danske idrætslandskab. Som formand vil jeg gå forrest for at sikre
forbundets position inden for dansk idrætsorganisering og -politik, herunder medlemskab af og
indflydelse i Danmarks Idrætsforbund.
Det er min ambition og motivation, sammen med resten af bestyrelsen, sekretariatet og alle
frivillige, at føre forbundet videre på den anden side af den nuværende olympiske cirkle (Tokyo
2020), fastholdelse af surfing på OL-programmet frem mod Paris 2024, DSRF optagelse som
fuldgyldigt og fast medlem i DIF, og forhandling af en ny strategiaftale med DIF i 2021 (for
perioden 2022-2025), der kan sikre et bæredygtig grundlag for forbundet i fremtiden.
DSRF er fortsat i en etableringsfase, der formentlig vil vare en del år endnu. Der er i de kommende
år fortsat behov for et stort fokus på innovation og udvikling, der kan være med til at sikre
forbundets økonomi, position og relevans for medlemmer og samarbejdspartnere. Med vækst og
forankring, kommer også et stigende behov for og krav til at styrke de faste rutiner, governance
principper. Det er her behovet for en bredt sammensat bestyrelse øges, aktive udvalg med mange
frivillige kræfter fra hele miljøet hjælper til, og at vi som forbund sikrer sekretariatets flere
ressourcer. Den organisatoriske udvikling er ekstremt vigtigt i de kommende år, såfremt vi skal
lykkes med vores ambitioner.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
• Viden og historik med forbundets udvikling.
• Blik for udvikling og innovation inden for fritidslivet
• Viden om danskernes idrætsvaner, motivation, forankring
• Stort netværk inden for den danske idrætssektor, kommuner, fonde mv.
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•
•

Projektudvikling og -styring, viden om og erfaring med fundraising
Stort drive og engagement

Erfaring
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder
• Kaptajn på danske rafting landshold siden 2002 (10+ EM/VM deltagelser)
• Deltaget SUP races i DK, tour/DM siden 2013
• Udvikling af SUP aktivitet og SUP-ER Glad for vand projekt 2013 (Copenhagen Watersports)
• ISA SUP course presenter, uddannet SUP instruktører I DK siden 2014
• Initiativtager og ansvarlig for STOKED Aktive unge i det våde element 2016 (DSRF)
• Medarrangør DM SUP 3 gange
• Medarrangør af ISA VM SUP & Paddleboard 2017
• Initiativtager til projekt SUB-HUB 2019 (Bellevue SUP & Surf)
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
• Stifter, formand og bestyrelsesmedlem i Copenhagen Watersports (2001 – i dag)
• Stifter og Formand i Dansk Rafting Forbund (2002-2013)
• Stifter og Formand i Dansk Surf & Rafting Forbunds (2013 – i dag)
Erhvervserfaring:
• Uddannet cand. scient. Idræt/bachelor friluftsliv
• 15+ år erfaring med aktivitetsudvikling, foreningsudvikling, facilitetsudvikling bredt inden
for danskernes fritidsliv.
• Idrætskonsulent Københavns Idrætsanlæg / Københavns Kommune (2004-2007)
• Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden (2008 – i dag)

Underskrifter
DSRF-forenings formand:
Jeg indstiller ovennævnte kandidat til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse

Navn: Jakob Agergaard (formand) Klub: Copenhagen Watersports
Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Jakob Færch
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Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat – Bestyrelsesmedlem
Navn:
Nikolaj vang
Alder: 41
Adresse: Strandløkkevej 4
Postnr. / By 5400 Bogense
Tlf.: 27137937
E-mail: nvang77@gmail.com
Tilknyttet DSRF-forening/klub/organisation: Skåstrup Surf & Paddle Forening

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:
Jeg brænder for surf livsstilen og jeg har hele mit voksenliv været involveret i foreningsliv. Jeg vil
forsat meget gerne være med til at udbygge vores organisation, og være med til at nå vores
ambitiøse målsætninger. Men vigtigst af alt syntes jeg bare det er FEDT at være med i vores team
af folk der gerne vil noget for sporten/livsstilen.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
Mange års erfaring som leder og organisator.

Erfaring

Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder
Har kitsurfet i 10+ år og startede med SUP for 5 år siden, blev instruktør for 3 år siden og Presenter
sidste år.
Jeg har de sidste 3 år haft kajak/SUP/kiteskole på Nordfyn. Og er med stifter af surfbrandet:
psychoreef der har eksisteret i 6 år
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
Som 18 årig startede jeg selv min egen idrætsforening op. Og har siden den gang altid været aktiv
i div. Foreninger det være sig både som træner og bestyrelse medlem. Her kan nævnes:
Opstart af Nr Nissum rugbyklub, træner og formand
Opstart af Cafe logos ( filosofi klub), bestyrelsesmedlem
Århus rugby klub, bestyrelsesmedlem (1 div. Flere gange Danmarks mester )
Åbyhøj tennisklub, bestyrelsesmedlem, ansvar for bredeafdelingen (2 div. 450 medlemmer)
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Erhvervserfaring:
20 år som skolelærer hvoraf 2 som skoleleder, udover dette har jeg arbejdet 17 år som
selvstændig.

Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Nikolaj Vang
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Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat – bestyrelsesmedlem
Navn:
Kasper Brix
Alder:
30 år
Adresse:
Lars Jensens vej 9
Postnr./By 9480 Løkken
Tlf.:
22 91 20 70
E-mail:
Kasperbrix@me.com
Tilknyttet DSRF-forening/klub/organisation: Løkken Surf Klub

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:
Fortsat at være med til at skabe fremgang for DSRF og støtte op omkring en sund kultur som
endnu mangler gode faciliteter langs vores kyster, der kan huse de mange kommende
vandsportsentusiaster på sigt.
Være med til at præge især Vendsyssel imod mere fokus på det blå, så vores strande og hav bliver
en del af vores opvækst som noget man bruger og ikke er bange for men som man lærer at forstå,
forholde sig til og respektere.
Jeg vil med min bestyrelsespost bidrage med mine erfaringer fra mine skole, efterskoler, højskoler
erfaringer som jeg bruger i mit privat kommercielle erhverv - der forhåbentligt kan hjælpe andre
foreninger/kommercielle rundt om i dk.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
Både mine 4 frivillige år med Surf touren ift, events, frivillige, markedsføring, sponsor aftaler, men
også mine erfaringer med mine virksomheder som arbejder tæt sammen med kommunen om at
skabe et nyt Løkken hvor vandet er i fokus, hvor man arbejder med foreninger, lokale
erhvervsdrivende, skoler, institutioner m.fl.

Erfaring
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder
• 4 år med den Danske surf tour 2014, 15, 16 og 17.
• Ejer North Shore surf Løkken og huset HAVS i Løkken, som skaber bindeled imellem mange
udøvere.
• Har selv surfet i 15 år - windsurfet, kitesurfet, sup surfer og alm bølge surfing.
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Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
• 4 år med den Danske surf tour 2014, 15, 16 og 17.
• Nuværende DSRF bestyrelsesmedlem
Erhvervserfaring:
• Tømrer
• Serviceøkonom

Underskrifter
Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Kasper Brix

20. februar 2019

Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat: Bestyrelsesmedlem
Navn: Brian Hansen
Adresse: Gildbrovej 36, 3 tv
Tlf.: 93831224

Alder: 47 År
Postnr. / By 2635 Ishøj
E-mail: brylle@outlook.com

Tilknyttet DSRF-forening/klub:
Hornbæk Surf Club og Copenhagen Surf Club

Overvejelser omkring kandidatur
Da jeg tidligere har deltaget i bestyrelsesarbejde i forbindelse med at fremme sport, vil jeg
gerne videreføre nogle af mine erfaringer.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:

Jeg er til daglige projektleder i men egen virksomhed, og arbejder til daglig med
ledelse, og sikre succes i projekter. Ydermere kender jeg en del til eliteidræt, da
jeg selv tidligere har været windsurfer på eliteplan.
Erfaring

Jeg har surfet i 2 år, og har brændt for det fra første gang jeg prøvede i Hornbæk. Siden da har
jeg ønsket at bidrage til at udvikle sporten
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
Projektleder, som arbejder med forandringsledelse i egen virksomhed.
Erhvervserfaring:
Jeg har 22 års erfaring fra IT – Branchen, hvor de 11 år af dem har været som selvstændig.
Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Brian Hansen
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Sensitivity: Internal

Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat – Bestyrelsesmedlem, repræsentant skoler/institutioner
Navn: Claus Jokumsen
Alder: 38
Adresse: Skolestien 6, Klitmøller
Postnr. / By 7700 Thisted
Tlf.: 22775253
E-mail: cjo@vuctm.dk
Tilknyttet DSRF-forening/klub/organisation: Thy Mors HF & VUC (HF-Cold Hawaii)

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:
Et helt ny startet forbund der skal finde sin egen form er en enormt spændende proces. Jeg ønsker
at følge med og at påvirke denne proces i en retning hvor der er medejerskab fra udøverne og de
lokale miljøer.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
• Indblik i den etablerede surfkultur i og omkring Klitmøller.
• Erfaring med udviklings projekter inden for event, uddannelse og innovation

Erfaring
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder
Flyttede til Klitmøller i 2000 og har surfet siden. (Longboard og shortboard)
Har arbejdet med HF Cold Hawaii siden 2013
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
Div. frivillig opg.
Erhvervserfaring:
Har arbejdet med HF Cold Hawaii siden 2013
Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Claus Toft Jokumsen
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Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Kandidat: Bestyrelsesmedlem, repr. for private/selvorganiserede
Navn: Carsten Sørensen
Alder:43
Adresse: Dirchsvej 33
Postnr. / By: 2300 København S
Tlf.: 29215225
E-mail: calinso@hotmail.com
Tilknyttet DSRF-forening/klub: Selvorganiserede/Private

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:
Har været i og omkring sup og surf miljøet siden den spæde start for en del år siden.
Har lavet SUP Tour og DM I SUP for DSRF de sidste par år. Er uddannet SUP instruktør, arbejder
som instruktør ved siden af mit job som lærer. I mit job som lærer bruger jeg SUP som en del af
arbejdet med børn med særlige behov. Derudover Padler jeg selv alt det fritiden tillader. Med alt
dette i baggagen mener jeg, jeg kan bidrage til at forsætte den gode udvikling der er i SUP/ raft og
surf miljøet i Danmark. I mit daglige arbejde som lærer på en specialskole er jeg vant til at arbejde
målrette og proces orienteret frem mod de opstillet mål der måtte være.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
• Hands on kendskab til afholdelse af SUP konkurrence i Danmark dette giver en bred
berøringsflade til hvad der rør sig i miljøet.
• Erfaring i at arbejde med SUP i skoleregi
• Kontakter til private aktører i SUP, surf og kajak miljøet i Danmark
• Erfaring med bestyrelses arbejde fra bla. Skolebestyrelser

Erfaring
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø
• uddannet ISA level 1 og 2 instruktør
• Dansk mester 2015 i SUP
• Arbejdet som instruktør siden 2014
• SUP tour og DM arrangør 2017, 2018 og 2019
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
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Basket træner i sæsonen 2018
Frivillig til VM i SUP 2017
Med arrangør af 24h Viking Sup 2019

Erhvervserfaring:
• Folkeskolelærer siden 2001
• SUP instruktør siden 2014

Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Carsten Sørensen

20. februar 2019

Valgoplæg

til Dansk Surf & Rafting Forbunds bestyrelse
Lørdag den 30. marts 2019 afholder DSRF årsmøde i Vorupør. På generalforsamlingen er der 4
nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg samt yderligere 3 ledige pladser i bestyrelsen.
Foreninger, som er medlem af DSRF, kan indstille kandidater til X af pladserne, mens
Skoler/Institutioner kan indstille kandidater til en af pladserne og private/selvorganiserede
medlemmer kan indstille kandidater til en af pladserne. Forslag til kandidater skal være i
bestyrelsens hænde senest den 9. marts 2019. Dette gøres ved at udfylde og sende nedestående
valgoplæg til formand, Jakob Færch på jakob@dsrf.dk, der også kan kontaktes såfremt der er
spørgsmål til bestyrelsesarbejdet.
Valgoplæg fra de opstillede kandidater vil fremgå af det årsmødemateriale, som bliver tilgængeligt
på dsrf.dk samt sendt via nyhedsbrev senest den 23. marts.

Valgoplæg
Kandidat – Suppleant til bestyrelsen
Navn: Emma Augusta Heidemann
Alder: 25 år
Adresse: Silkeborgvej 178 3.mf
Postnr. / By 8000 Aarhus C
Tlf.: 22632405
E-mail: emmaheidemann@gmail.com
Tilknyttet DSRF-forening/klub/organisation: SUP'R (Aarhus)

Overvejelser omkring kandidatur
Min motivation for at blive en del af DSRF’s bestyrelse:
- jeg er stærkt motiveret for at få lidt medbestemmelse og mere indsigt ift sportens udbredelse,
foreningsudbreddelsen, instruktøruddannelser mv.
Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:
- geografisk er jeg placeret godt med Aarhus som et stærkt sup spot. Vi ser gerne at sup touren
snart når hertil. Desuden kan jeg bidrage med et kvindeligt syn og tilføre viden fra sup yoga og det
at drive en sup forening.

20. februar 2019

Erfaring
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder
- har de sidste tre år fungeret som instruktør i foreningen SUP'R, og nu også sup yoga presenter for
Dsrf. Til sup VM i cph tilbød jeg sup yoga for beskuerne og var med til waterz i 2018. Deltager i år
til fjord X-ing i Hvide Sande og Waterz 2019 med sup yoga.
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):
Udover min position som chef instruktør sidder jeg også som bestyrelsesmedlem i SUP'R men stiller
op til næstformand på kommende generalforsamling. Desuden står jeg for at producere indhold til
foreningens Facebook og instagram profil.
Erhvervserfaring:
Salgsassistent Kop & Kande Charlottenlund, Yoga instruktør hos bfitbyzeenta Aarhus

Kandidat til bestyrelse:
Jeg bekræfter hermed indstillingen af mig som kandidat til Dansk Surf & Raftings Forbunds
bestyrelse:

Navn: Emma Augusta Heidemann
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