
BREDDEIDRÆTSUDVALGET 
ÅRSBERETNING 2018 

 
Dansk Surf & Rafting Forbund 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
CVR: 34 77 93 33 

 
www.dsrf.dk 

+45 25 14 20 68 
kontakt@dsrf.dk 

 
18. marts 2019 

Udvalgsberetning – Breddeidrætsudvalget  
 
Beretning for 2019: 
Breddeidrætsudvalgets formål er at medvirke til en udvikling af forbundets breddeidrætstiltag og 
herunder etablere og eksekvere særlige breddeidræts initiativer, som kan medvirke til en øget 
aktivitetsdeltagelse og medlemsrekruttering både blandt DSRFs foreninger og det 
selvorganiserede miljø. 
 
I første halvdel af 2019 arbejder udvalget på 2 initiativer: 
  

- Skabe et højt antal deltagende foreninger i forbindelse med Danish National Surfing Day 
den 22. juni 2019. Dette gøres ved at orientere og samarbejde med foreninger rundt om i 
landet og faciliterer at disse får etableret konkrete aktiviteter på dagen.  

 
- Planlægning og afvikling af udviklingsdag for foreninger og organisationer under DSRF i 

efteråret 2019. Udviklingsdagen har til formål at samle miljøet og videndele, således at 
foreningerne er klædt på den nye sæson med nye inputs og motivation på baggrund af 
dialog og sparring med andre foreninger.  

 
 
Dertil skal udvalget arbejde med at identificere nødvendige behov hos DSRFs medlemmer med 
henblik på løbende at kunne udvikle og faciliterer nye breddeidrætstiltag ude i foreningerne. 
Udvalget arbejder tæt sammen med natur- og miljøudvalget samt kommunikation- og 
medieudvalget i håndtering af de enkelte arbejdsopgaver.  
 
Aktiviteter inden for breddeidrætsarbejdet i 2018: 
Som i de foregående år har STOKED-projektet være katalysator for arbejdet med bredden. Der er 
således blevet arbejdet med etablering og udvikling af nye og eksisterende foreninger, som kræver 
mange ressourcer. Herunder har der været fokus på udlån af diverse udstyr og uddannelse af 
instruktører inden for SUP og surf, således at disse kunne bidrage til rekruttering og udvikling i de 
lokale foreninger. Ydermere er der igangsat proces for udvikling af en frivillighedsstrategi samt 
koncepter og guidelines for opstart og drift af foreninger.  
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Udvalgsberetning – Eliteudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Eliteudvalgets formål er at medvirke til udviklingen af et positivt talent- og elitemiljø for danske 
stand up paddle, surfing og rafting udøvere på nationalt og internationalt niveau. Herunder at 
analyse og fremhæve udviklingsfokusområder samt etablere og eventuelt eksekvere indsatser som 
aktuelt eller i fremtiden kan skabe værdi for talenter og eliten.  
 
I første halvdel af 2019 arbejder udvalget på 2 initiativer: 
 

- Udviklingen af en specifik surf og SUP-træneruddannelse, som skal sikre at yngre atleter får 
motiverende, progressiv og aldersrelateret træning, og eliten i fremtiden har kompetente 
trænere i Danmark, således at deres fortsatte udvikling ikke nødvendigvis skal ske gennem 
tilknytningen af en udenlandsk coach.  

- Udarbejde udkast til vigtige elementer som skal implementeres i forbunds- og klubregi for 
at skabe en forståelig og motiverende rød tråd i udviklingen fra junior til elite. Grundet 
surf- og SUP-sportens begrænsede historik inden for struktureret talent- og eliteudvikling, 
arbejder udvalget på at skabe meningsfulde initiativer som sikre at juniorerne opretholder 
deres motivation og kan visualisere sportsgrenene som potentielle karriereveje.  

 
Senere på året skal udvalget arbejde med at sikre aktiviteter på klubregi, således at 
klubber/foreninger kan implementere initiativer, som kan øge udøvernes niveau og motivation, og 
generelt bedre den danske talent- og eliteudvikling.  
 
Aktiviteter inden for talent- og elitearbejdet i 2018: 
Forud for etableringen af udvalget er der i 2018 blevet arbejdet med implementeringen af en 
række elite aktiviteter for landsholdene – i særdeleshed surflandsholdet på baggrund af 
DIF-aftalen. Medio 2018 blev der udarbejdet en talent- og elitestrategi for surf og SUP. Specifikt på 
surf-siden er der etableret elite-samlinger i DK og udlandet samt nedsat et landstrænerteam, mens 
der på SUP-siden er opstartet et samarbejde med coach Vincent Guillaume og indgået en 
sponsoraftale med Klitmøller Rigwear og Galleri Egelund. Dertil er der blevet arbejdet på at gøre 
Surfklubben NASA til forbundets første talent- og elitecenter - dette offentliggjort primo 2019. 
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Udvalgsberetning – Idrætspolitisk udvalg  
 
Beretning for 2019: 
Det idrætspolitiske udvalgs formål er at varetage DSRFs interesser og repræsentere forbundet i 
idrætspolitiske sager og forum på national og internationalt plan. Udvalget skal styrke forbundets 
public affairs indsats, og holde sig orienteret i politiske sager af enhver karakter, som vil kunne få 
betydning for medlemmerne og forbundets position og muligheder i Danmark og internationalt.  
 
I 2019 skal der arbejdes med følgende opgaver: 

● Etablere kontakt til alle landets borgmestre og sikre kendskab til DSRF, STOKED og forbundets 
arbejde med udvikling af aktiviteter og rammer for danskernes aktive fritidsliv, kystbeskyttelse mv..  

● Deltage i toplederseminar, DIF-årsmøde, budgetmøde samt DIF’s Internationale idrætspolitiske 
netværk. Dertil være repræsenteret under ISA, ESF, IRF og Friluftsrådets årsmøder 

● Understøtte OS projektet og udviklingen af forbundets interne politiske arbejde  
● Planlægning af proces for DSRF strategiarbejde  

 
Aktiviteter inden for idrætspolitik i 2018: 

● I 2018 har fokus i udvalget ligget i en længere møderække med formændene for Dansk 
Sejlunion og Dansk Kano og Kajak Forbund og DIF om organiseringen af stand up paddle i 
Danmarks Idrætsforbund. Der har fra DSRF side af været arbejdet for at sikre sporten, 
udøverne og DSRFs medlemmer de samme muligheder og rettigheder der knytter sig til 
alle andre idrætsdiscipliner under DIF. 

● Forbundets deltagelse på Folkemødet, der skabte stor synlighed og knyttede tætte 
relationer til forbundets store samarbejdspartner Nordeafonden. På Folkemødet 
samarbejdede DSRF endvidere med Lokale og Anlægsfonden om debatarrangementet SUP 
n Talk, hvor der blev sat fokus på danskernes friluftsliv, og brug af kysterne til aktivt 
fritidsliv. Deltagelse var med vigtige interessenter og samarbejdspartnere som DGI, 
Friluftsrådet m.fl. 

● Udvalget har repræsenteret forbundet ved Friluftsrådets årsmøde, DIF årsmøde, DIF 
budgetmøde, formandsmøde i DIF.  

● Endelig var udvalget ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af Olympic Solidarity 
projektet med opbygningen af DSRF udvalgsstruktur og kick off arrangement i januar 2019. 
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Udvalgsberetning – Innovation- og udviklingsudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Innovations- og udviklingsudvalget er et netværk for projekter og ildsjæle i DSRF’s community. 
Udvalget skal have strategisk fokus på at kvalificere idéer og projekter, der udvikles og forankres i 
forbundet.  
 
Udvalget skal i 2019 arbejde med følgende opgaver:  

- Samle informationer om projektidéer og forretningskoncepter i DSRF med henblik på at 
kunne vurdere og prioritere kommende projekter og koncepter i forhold til DSRF 
overordnede strategi.  

- Drive på videreudvikling af Platform Denmark projektet, som blev igangsat i 2018.  

- Sparre på udviklingen af Beach Games Danmark. 

- Se på mulighederne for at udvide samarbejdet med WATERZ, således at der kan skabes 
større aktivering i området og tilmed kan etableres bedre og bredere samarbejder omkring 
events. 

Aktiviteter inden for innovation og udvikling i 2018: 
I forbindelse med Morten Hansens praktikforløb i forbundet blev der igangsat et projekt omkring 
tilblivelsen af en fremtidig platform, som skulle lette administrative byrder og samtidig skitsere en 
mulig forretningsmodel, som har til formål at sikre forbundet økonomisk uafhængigt af 
projekt/fondsmidler. Dette projekt er fortsat under udarbejdelse. Dertil er der blevet søgt støtte 
via DIF’s Initiativpulje til et app-projekt, som skulle favne miljøet digitalt ved at tilbyde forskellige 
services, som ville være relevante for de enkelte sportsgrene samt simplificere/strømline 
forskellige processer inden for datahåndtering. Projektet er på nuværende tidspunkt nedlagt, da 
der ikke kunne findes en fælles løsning i samarbejde med DIF.  
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Udvalgsberetning – Kommunikations- og medieudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Kommunikation- og medieudvalgets formål er at sikre en god og solid kommunikation og branding 
af forbundets aktiviteter. Kommunikations- og medieudvalget kommer i 2019 til at arbejde med 
følgende opgaver:  
 

- Nedsætte et team af DSRF presse- og medie ambassadører, som skal bruges til at sikre 
DSRF’s synlighed nationalt og internationalt. Dette gøres ved at involverer atleter, 
udvalgsfolk og eventafviklere, som alle skal bidrage til at fortælle den gode historie om 
DSRF’s aktiviteter. Dertil skal der arbejdes på at skabe mulighed for en lønnet ressource 
(presse-/kommunikationskonsulent) på sigt.  

 
- Sikre presseomtale og livedækning af udvalgte DSRF-events. Her arbejdes på at understøtte 

og opbygge et brand omkring DSRF’s events, som har fokus på historiefortælling. Dette 
gøres ved at udarbejde en skabelon for indhold og fokus i eventkommunikationen, som 
skal bruges i forbindelse med promoveringen af events.  

 
- Øget fokus på at bedre kommunikationen af breddeidrætsaktiviteter samt klæde 

forbundets enheder (sekretariat, udvalg, bestyrelse) på til at agere i kommunikationsrollen, 
og herigennem levere bedre og skarpere kommunikation internt og eksternt. 

 
I slutningen af 2019 forventes der, at være udarbejdet en kommunikation- og mediestrategi, som 
har til formål at øge kendskabet til DSRF samt forbundets aktiviteter. Herunder skal den indramme 
den retning og det indhold, som DSRF fremadrettet skal fokusere på for at ramme dens 
nuværende medlemmer samt øge den eksterne rekruttering.  
 
Aktiviteter inden for kommunikation og medier i 2018: 
I 2018 har der været et øget fokus på kommunikationen omkring og mediedækningen af specifikke 
DSRF events. Der er blevet produceret event-videoer til Danish Surf Tour og DM SUP & 
Paddleboarding med henblik på at skabe bedre synlighed og rekruttering til disse event. Dertil 
lavet livedækning fra VM i SUP i Kina. Fra sekretariatets side er der løbende blevet udarbejdet 
artikler, opslag m.m. på hjemmeside, Facebook og Instagram omkring relevante nyheder, events 
eller lignende.  
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Udvalgsberetning – Natur- og miljøudvalg 
 
Beretning for 2019: 
Miljø- og naturudvalgets formål er at sætte fokus på miljø-, natur- og planpolitiske forhold som 
spiller en afgørende rolle ift. udøvernes muligheder for at dyrke DSRFs aktiviteter. Udvalget skal 
være en aktiv spiller i de idrætspolitiske diskussioner som vedrører særlige miljø- og naturforhold. 
Samtidig skal udvalget arbejde med konkrete tiltag, som styrker forbundets grønne profil og 
medansvar i at skabe et bæredygtigt idrætsmiljø indenfor stand up paddle, surf og white water 
sporten. 
 
I 2019 arbejdes der med følgende opgaver:  
 

- Sikre høj deltagelse ved Danish National Surfing Day med fokus på strand/beach clean ups 
herunder komme med forslag til initiativer/aktiviteter, som sikrer dette. Dette i samarbejde 
med breddeidrætsudvalget og kommunikations- og medieudvalget.  

 
- Udarbejde manual til foreninger omkring gode miljøtiltag. Dette er iværksat og skal snarest 

kommunikeres ud til foreningerne gennem DSRF’s hjemmeside samt via tilsendt materiale.  
 

- Sikre miljørigtige tiltag i forbindelse med DSRF’s events. Herunder komme med specifikke 
forslag til tiltag, som kan forankres under forskellige events samt hvordan de kan 
integreres.  

 
Aktiviteter inden for miljø og natur i 2018: 
I 2018 blev DSRF officielt godkendt som Grønt Forbund i DIF, hvilket forpligter forbundet til at øge 
vores engagement inden for natur- og miljørigtige tiltag. I den forbindelse er der indgået et 
samarbejde med miljøorganisationen Plastic Change om at samarbejde under DSRF’s events i 
2019. Samarbejdet bygger på at informere omkring aktuelle miljøproblematikker samt lave 
specifikke beach clean up under hvert event.  
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Udvalgsberetning – Uddannelse og sikkerhed  
 
Beretning for 2019: 
Uddannelse- og sikkerhedsudvalgets formål er løbende at styrke og udvikle forbundets indsatser 
på uddannelse- og sikkerhedsområdet, således at DSRF altid vil være den foretrukne 
uddannelsesudbyder indenfor sporten og således at DSRFs medlemmer kan udøver sporten under 
sikre forhold.  
 
Udvalget skal i første halvdel af 2019 arbejde med følgende opgaver:  

- Udarbejde en fælles indsats og kommunikation af “surfers code” på de danske kyster. DSRF 
er i den forbindelse med i en projektgruppe omkring Cold Hawaii Masterplan 2.0, som har 
til hensigt at sikre skiltning og kommunikation af surfers code langs Vestkysten.  

- Udarbejde udkast til en ny struktur for presenters, således at man kan uddanne sig til Full 
Presenter, hvilket giver mulighed for at afholde egne DSRF-instruktørkurser. Dette skal 
gerne medvirke til færre administrative byrder internt i DSRF, herunder mindske 
flaskehalse, samt sikre flere deltagere på kurserne.  

Dertil skal der udarbejdes et sikkerhedsdokument til online publikation, som kan hentes ned af 
foreninger og andre interessenter med henblik på at kunne overholde og optimere relevante 
sikkerhedsforanstaltninger.  
 
Aktiviteter inden for uddannelse og sikkerhed i 2018: 
I 2018 overtog Martin Oskar Bro uddannelsesleder rollen fra Nicklas Breindahl, som skal have en 
stor tak for sin ihærdige indsats. På uddannelsesområdet i 2018 blev porteføljen af DSRFs 
uddannelser i 2018 udvidet med ISA Open Water og ISA SUP Surf kurser. Ligeledes blev det første 
skridt taget mod en SUP Yoga uddannelse, som vil blive udbudt i 2019. Forbundet fik desuden 
uddannet 7 presenters mere og påbegyndte et samarbejder med Poul Petersens Idrætsinstitut om 
certificering af elever på skolens outdoor uddannelse. I 2019 følger yderligere et samarbejde med 
Aalborg Sportshøjskole. 
I foråret 2018 blev der i samarbejde med folk fra NASA udviklet det første skridt mod at 
kommunikere “surfers code” via DSRFs hjemmeside. 


