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Bestyrelsens beretning
ved Jakob Færch, formand Dansk Surf & Rafting Forbund (jakob@dsrf.dk)
Dansk Surf & Rafting Forbund har haft et meget travlt og begivenhedsrigt 2018. Med optagelsen
i Danmarks Idrætsforbund (DIF) pr. 01.01.2018 opnåede DSRF en stor milepæl og målsætning i
arbejdet med anerkendelse af surf, stand up paddle og white water sporten i Danmark.
Forbundet er flyttet i kontor i Idrættens Hus, og har nu en hverdag i tæt kontakt med resten af
‘idrætsdanmark’ og med rigtig gode muligheder for at sparre og idéudvikle med konsulenter og
politikere i DIF, samt ansatte og frivillige ledere fra de 61 andre specialforbund i DIF.
Med medlemsoptagelsen har DSRF indgået en 4-årig strategiaftale med DIF for perioden
2018-2021. Aftalen er med til at sætte retningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overordnede
områder og med aftalen følger en afstemt økonomi med basis i et grundtilskud (der øges gradvist
de første 4 år) og et fast tilskud, der er prioriteret til realisering af strategiaftalen. Aftalen
indeholder tre strategiske spor som går på:
1)
2)
3)

Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer
Større og stærkere klubber
Styrke DSRF som organisation

I 2018 har vi gennemført det tredje og sidste år af forbundets meget succesfulde
udviklingsprojekt ‘STOKED - Aktive unge i det våde element’, som Nordea-fonden støttede os
med tilbage i efteråret 2015. Den fortsatte vækst i forbundet under STOKED projektet,
udviklingsaktiviteter under strategi aftalen, og en lang række organisatoriske og strukturelle tiltag
som er fulgt med optagelsen i DIF, har trukket hårdt på både ansatte, bestyrelse og frivillige. Vi
oplever at være kommet godt igennem dette første år i ‘nye’ og mere formelle rammer, og folder i
denne beretning nogle af de vigtigere emner ud.

Velkommen til …
Det har været en stor fornøjelse at byde DSRF nye projektkonsulent Martin Bro velkommen på
kontoret. Martin har i 2018 været ansvarlig for arbejdet med at igangsætte store dele af
strategiarbejdet, og med et særligt fokus på opbygning af Elite og Talent strukturen. På kontoret
har vi i perioder være begunstiget af hjælp fra Morten Hansen og Kasper Dick Henriksen, der
begge har været tilknyttet i praktikperioder ifm. henholdsvis studieprojekt og i
virksomhedspraktik. Tak for jeres indsats i de måneder I var ombord. Martin Oskar Broe er tiltrådt
som uddannelsesleder efter Niclas Breindahl stoppede.
Bestyrelsen fik i 2018 tilgang af Claus Jokumsen, fra HF Cold Hawaii/Surfklubben Nasa, samt
Nikolaj Vang, som repræsentant for selvorganiserede medlemmer i DSRF. Begge nye
bestyrelsesmedlemmer har markeret sig som aktive og dedikerede mennesker, der har styrket
forbundets politiske og frivillige arbejde det sidste års tid.

Nye tider for eliten
Vi har i 2018 arbejdet med at få udviklet og implementeret en lang række eliteaktiviteter for
talenter og landsholdsudøvere tilknyttet forbundet. Det gælder særligt surflandsholdet på
baggrund af strategiaftalen med DIF. Igennem talent- og elitestrategien, som vi fik udviklet
medio 2018, lykkedes det at få afviklet et antal elitesamlinger i både Danmark og udlandet, samt
at få nedsat et landstrænerteam bestående af Christen Søndergaard og Paulo Rodrigues.
Desuden har vi haft stort fokus på, at komme nærmere udviklingen af et talent- og elitecenter
indenfor surfing og det er nu lykkedes med udnævnelsen af Surfklubben NASA i begyndelsen af
2019. For SUP sporten er der påbegyndt et samarbejde med franskmanden Vincent Guillaume,
som coacher nogle af verdens bedste SUP udøvere, og der er indgået sponsoraftale med
Klitmøller Rigwear og Galleri Egelund.

Flere og stærkere klubber i forbundet
I strategiaftalen arbejder vi med en række forskellige tiltag som skal være med til at skabe større
og stærkere klubber i DSRF. Meget af arbejdet ligger i den rådgivning som forbundet giver til
klubberne, men samtidig er for eksempelvis uddannelser, workshops, events, mulighed for lån af
udstyr mv. også tiltag som er med til at skabe udvikling i klubberne. I 2018 har forbundet
uddannet knap 120 nye surf og SUP instruktører og der er blevet afholdt mere end 15 events.
Vi har i 2018 fået 25 nye medlemsforeninger og går ind i 2019, med flere nye foreninger på
trapperne til at joine forbundet. Det går således overordentlig godt med at få flere danskere på
vandet gennem surfing, SUP og white water sport. Der er rigtig god respons fra forbundets
eksisterende og nye medlemmer som oplever forbundets tilbud omkring lån af udstyr,
uddannelsesmuligheder, events og rådgivning om klubudvikling fundraising mv. som meget
værdifuld.
Flere af vores klubber valgte at give sig i kast med en ansøgning til Nordea-fondens unikke
kyst-pulje, og modtog værdifuld sparring og rådgivning fra sekretariatet. Nordeafonden støttede
total 115 projekter i kampagnen, og ud fra opgørelser kan vi se at hele 18 projekter arbejder med
surfing og sup som den primære aktivitet. Der er flere spændende projekter imellem, bl.a.: SUP

og surf aktiviteter i Hornbæk, Ålsgårde, Bellevue og Lejre, SUP aktivitet i hele Vallensbæk
Kommune, Challenge platform iværksat af det danske spejderkorops diverse grejbanker m.v.
Af nye tiltag som der blev arbejdet på at udvikle og introducere i 2018, var workshop i SUP Yoga,
og SUP Open Water instruktørkurser. Begge aktiviteter er led i forbundets arbejde med at udvikle
nye produkter der kan udvikle klubber, og det tekniske niveau hos udøverne inden for de
specielle underdiscipliner.
DSRF er på nuværende tidspunkt repræsenteret i 38 af de danske kommuner, svarende til 39%
(forbundets målsætning for 2019 var en repræsentation på 25%). I strategien var det en
målsætning at have minimum 10 klubber med over 100 medlemmer, hvilket vi ramte spot on, og
yderligere 2 klubber ligger meget tæt på 100 medlemmer.

Styrke DSRF som organisation
Vi har i 2018 arbejdet med at få formaliseret og etableret de faste udvalg i DSRF, som skal være
med til at give DSRF en større berøringsflade i hele landet, og strukturere arbejdet i DSRF
indenfor flere forskellige områder. Der er blevet rekrutteret frivillige og bestyrelsesansvarlige, og
de enkelte udvalg arbejder nu ud fra et kommissorium og et konkret arbejdsdokument, som skal
være med til at løfte udviklingen indenfor det respektive område.
Da der i forbundets strategiaftale er afsat meget få midler til denne indsats, slog vi til da DIF
annoncerede muligheden for at søge udviklingsmidler fra IOCs Solidarity Funds. Med en god
ansøgning udarbejdet sammen med DIFs konsulenter, fik vi $ 20.000 i støtte, der bl.a. har givet
os mulighed for at afvikle et større kick-off arrangement som løb af stablen i januar 2019 i Aarhus
Internationale Sejlsportscenter. Over to dage deltog mere end 20 ud af foreløbig 25 rekrutterede
udvalgsmedlemmer, med forskellige eksterne oplæg og indslag og gruppearbejde i de enkelte
udvalg, der var med til at kvalificere det kommende års indsatser og arbejdsopgaver. De faste
udvalg vil i 2019 annoncere efter yderligere udvalgsmedlemmer efter behov, således at
interesserede ude i foreningerne får mulighed for at involvere sig. DSRF vil sammen med DIF
ansøge om yderligere IOC midler til at støtte organisationsarbejdet i 2019 og 2020.

Idrættens forsikringer
Med optagelsen i DIF medfølger at DSRFs ansatte, bestyrelsesmedlemmer, foreninger og deres
medlemmer bliver omfattet af den kollektive forsikring i idrætten. Det er en stor fordel da klubber
med medlemskab udelukkende i DSRF også nu får adgang til idrættens forsikringer. Vi har
tidligere haft klubber som enten har valgt DSRF fra eller har måtte melde sig ind i DGI eller andre
specialforbund fordi vi ikke har kunne tilbyde dem at være en del af idrættens forsikringer.
Udover fordelene for vores foreninger betyder optagelsen i DIF også at vi undgår at skulle betale
en årlig arbejdsskadeforsikring for ansatte

Klubber og medlemmer registreret i Centralt Forenings Register
I løbet af 2018 har sekretariatet med hjælp fra medlemsforeningerne, arbejdet for at få godkendt
forbundets medlemmer i det Centrale Forenings Register (CFR). DIF godkender foreningerne
pba. vedtægter og et ansøgningsskema. Hvis foreninger og deres medlemmer skal tælles med i

DSRFs årlige medlemsstatistik og udløse tilskud til forbundet, så skal de være godkendt og
registreret i CFR. Denne godkendelse giver endvidere foreningerne mulighed for at gennemføre
den årlige registrering af medlemstal online ved DSRF, der igen sikrer forbundets samlede
medlemstal. Ved årets udgang havde vi godkendt 55 foreninger, der således indgår i grundlaget
for DSRFs officielle medlemstal i CFR for 2018.
DSRF foreninger kan registrere aktive medlemmer under kategorierne: Surfing, SUP og White
Water. Optællingen der er gennemført frem til 1. februar 2019, er fortrolig før end DIF/DGI
annonceres de samlede medlemstal i april. Der har været et stort arbejde med at få foreningerne
til at registrere ved DSRF for første gang nogensinde, bl.a. fordi flere klubber har haft praksis at
registrere alle foreningens medlemmer under DGI eller andre eksisterende specialforbund under
DIF. Sekretariatet vil have særligt fokus på registreringsarbejdet første halvdel af 2019, således
at de endnu ikke registrerede foreninger bliver godkendt, og at vi endvidere får registreret alle
forbundets efterskoler/højskoler, som ikke nåede at komme med i registreringen.

Public Affairs indsats og synlighed på den politiske scene
DSRF bestyrelse og sekretariat har involveret sig i og deltager på en række vigtige
idrætspolitiske arenaer i 2018, hvor målsætningen altid er at skaffe input og viden om udviklingen
af danskernes fritidsliv, skabe kontakter til fonde og interesseorganisationer, og så vidt muligt
promovere DSRF, surf, sup og white water sporten, og tale forbundets og surf-miljøets sag.
Den 10.-11. april deltog DSRF på Idrættens Analyseinstituts idrætskonference i Vejen, med
deltagelse af mere end 500 repræsentanter fra kommuner, idrættens organisationer, forskere og
analytikere inden for idræts- og fritidsområdet.
I juni måned var DSRF tilstede under Folkemødet i Nordea-fondens hus; VILLA GODE LIV, hvor
vi stod for publikums aktiviteter som street SUP, carver skateboarding, longboarding, virtual
reality surfing, Danish National Surfing Day samt et stort “surf bill-board” på programmet.
Deltagelsen var et led i en større markering af flere af Nordea-fondens støttede projekter fra
Puljen ‘Det Gode Unge Liv’, hvorigennem DSRFs projekt STOKED er støttet. Vi gennemførte
endvidere en SUP n Talk debatevent fra Kæmpestranden, sammen med Lokale og
Anlægsfonden, hvor vi var med til at sætte fokus på potentialet og udfordringerne ved at bruge
de danske kyster til idræts- og friluftsliv. På eventen deltog flere embedsmænd og politikere fra
bl.a. DGI og Friluftsrådet.
I september gentog vi seancen med et SUP n Talk debatarrangement, og afholdt endvidere et
prøv SUP arrangement med hjælp fra SUP’R under Videncenter for Folkeoplysnings
fritidskonference ved Marselisborg i Aarhus.
Sekretariatet har i løbet af året deltaget på møder i natur-miljøforum i DIF. Igennem hele 2018
har sekretariatet og DSRF formand, i samarbejde med bl.a. Copenhagen Watersports, deltaget
på møder i regi af By & Havn om en revision af Havnestrategien i Københavns Havn. Vi har
presset på i flere år for en tilladelse til stand up paddle i Københavns havn, og arbejdet sikrede i
2018 en lejlighedstilladelse i hele sæsonen til afgrænsede dele af havnen, og henover vinteren
en udvidet lejlighedstilladelse til næste hele havnen. I foråret 2019 vurderes erfaringerne med
henblik på fastlæggelse af regler og tilladelse for sæson 2019.

DSRF har fast plads i Cold Hawaii Rådet, der i 2018 har påbegyndt arbejdet med Masterplan
2.0, der bl.a. arbejder udviklingen af surfsportens muligheder i Thy.
Endelig var DSRF repræsenteret ved Friluftsrådets årsmøde, og med løbende kontakt der
varetages af forbundets Miljø- og Naturudvalg.
Med optagelsen i DIF følger en række officielle møder for formand, sekretariat og bestyrelse.
DSRF har været repræsenteret ved Sportshowet (januar), DIF årsmøde (maj), DIF Konference
(maj), DIF Budgetmøde (oktober) og Formandsnetværk (oktober) foruden en række
netværksmøder i mindre udvalg i relation til international idrætspolitisk arbejde mv. DSRF
formand afholdt oplæg om DSRF og processen med at være nyt forbund i DIF, på et Play The
Game ‘Good Governance-seminar’ der blev afholdt i DBU i oktober.

Grønt forbund, DNSD og samarbejde med Plastic Change
DSRF erhvervede i 2018 certifikatet Grønt Forbund i DIF. 15 ud af DIFs 62 forbund er certificeret
som “grønne” forbund, hvilket signalerer at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, har
miljørigtige anbefalinger til medlemmer, udvikler særlige tiltag som anskues miljørigtige m.v.
Ansvaret for at folde aktiviteter og anbefalinger ud ligger i DSRFs Natur- og Miljøudvalg. En af
indsatserne vil være, at der i forbindelse med alle fremtidige DSRF events gennemføres lokale
skraldeindsamlinger på stranden og ved eventlocation.
DSRF lancerede i 2018 konceptet Danish National Surfing Day (DNSD). Formålet er at afvikle en
årlig tilbagevendende begivenhed, hvor surf sporten hyldes og medlemmerne gør et godt stykke
arbejde for miljøet. Dagen er placeret samme dag som International Surfing Day (3. lørdag i juni
hvert år). Det er målet at DSRFs klubber eller selvorganiserede grupper vil afvikle surf- og SUP
aktiviteter samt beach clean-ups i hele landet. I forhold til beach clean-ups har DSRF indgået et
samarbejde med Plastic Change, som stiller med know-how til den miljømæssige del og
branding af begivenheden på deres kommunikationsplatforme.

Nyt crew og liv i Danish Surf Tour
Efter en udfordrende og forvirrende periode grundet Hans Lindborg og Mads Ejstrups brud fra
DSRF og Danish Surf Tour i starten af 2018, og etablering af ‘Dansk Surf Klub’ som ansvarlig
organisation for surf-event serien Danish Surf League, har DSRF nu sammensat et nyt dedikeret
crew til at varetage touren. Teamet består af: Martin Bro, Yvon Ne, Claus Jokumsen, Andreas
Larsen og Frederik Lindtofte. Dertil er der ved hvert event blevet inddraget en række frivillige fra
HF Cold Hawaii. Da flere dommere forlod touren til fordel for Danish Surf League, har vi i 2018
gjort brug af tyske dommere ved de fleste events. Der har pågået et nyt rekrutteringsarbejde og
uddannelse af nye dommere, således at vi i forbundet kan opbygge et nyt solidt og dedikeret
dommer crew.

2018 var første år hvor vi kunne uddele Officielle DIF DM medaljer i surfing til både kvinder og
mænd, der blev uddelt på årets 4. og sidste stop sidst i oktober måned. 128 deltagere deltog
under de 4 stops på touren i 2018.

Succesfuldt VM 2017 Legacy med CPH SUP Challenge og DM SUP
For stand up paddle sporten, har vi i 2018 afviklet Danish SUP Tour og et Danmarksmesterskab i
SUP og Paddleboarding, som er med til at facilitere og udvikle eliten af dansk surfing og SUP i
Danmark. DM SUP blev afholdt på Amager Strand, og som led i projektet ‘Et folkeligt VM i SUP’
som Nordeafonden støttede under VM SUP 2017, var der åbnet op for legacy-eventen CPH SUP
Challenge, som en breddeorienteret SUP event, der blev skudt af samtidig med DM distance
racet. CPH SUP Challenge var en stor succes og fik mere end 100 motionister tilmeldt, ud over
de ca. 50 DM deltagere. I partnerskab med Copenhagen Watersports, Kajakhotellet, KiteCPH og
støttet af Københavns Kommune, havde vi en super festlig DM event, for 6. år i træk.

Udvikling af white water sporten
I 2018 fortsatte arbejdet for udviklingen af white water sporten. Der blev afviklet white water
camps for bredden i både Evje og Trysil. Landsholdssamlingen blev gennemført på Mörrumsåen
i Sverige og Lee Valley White Water Centre i London (OL anlægget fra 2012). Forbundet
fortsatte udviklingsarbejdet for etablering af et nationalt anlæg for white water sporten i
samarbejde med Copenhagen Watersports. Efter nogle års dialog og forhandlinger med de
politiske partier i Dragør Kommune, vedtog forligskredsen bag budgetaftalen at indgå formelt
samarbejde om at undersøge mulighederne for en realisering af projektet i kommunen.

International landsholdsdeltagelse og resultater
Forbundet har aktive landshold inden for alle forbundets aktiviteter, surfing, stand up paddle og
rafting. Igen i 2018 har alle landshold være aktive og repræsenteret Danmark ved internationale
konkurrencer under de internationale forbund European Surfing Federation, International Surfing
Association og International Rafting Federation.

ESF EM Surfing Junior
EuroSurf Junior i Santa Cruz, Portugal, var første mesterskab, hvor Christen Søndergaard og
Paulo Rodrigues stod i spidsen for det danske landshold. Deltagende atleter:
●
●

Marius Aagesen
Sebastian Olander

Det blev en kort fornøjelse for begge surfere, men de tog en masse erfaring, motivation og
oplevelser med hjem fra mesterskabet.

ESF EM SUP 2018
Direkte efter DM SUP tog SUP-landsholdet videre til Sardinien, Italien, hvor dette års Euro Sup
skulle afholdes. Deltagende atleter og medaljer:
●
●
●

Casper Steinfath: Sølv i technical race, Sølv i distance race
Christian Andersen: Kobber i technical race, 6. plads i distance race
Noa Stender: sup surfing blev ikke afholdt opga. manglende bølger

●
●
●

Caroline Küntzel: sup surfing blev ikke afholdt opga. manglende bølger
Nicoline Rasmussen: Kobber i technical race, 6. plads i distance race
Samlet placering: Sølv for hold

ISA VM SUP 2018
I November deltog det danske SUP-landshold i ISA World SUP and Paddleboard Championship
2018 i Hainan, Kina. Forud for mesterskabet havde landstræner, Niels Lønborg, udtaget et smalt,
men stærkt hold, som alle skulle bidrage til holdets målsætning om at skaffe flest mulige individuelle
medaljer, da holdets medaljechancer i holdkonkurrencen blev vurderet svage. Deltagende atleter,
placeringer og medaljer:
●
●
●
●
●
●
●
●

Casper Steinfath: 6. plads technical racing,
Christian Andersen: 6. plads Junior technical racing, 12. plads technical racing, 8. plads SUP
distance racing, 19. plads sup surfing
Nikoline Rasmussen: 17. plads SUP distance racing
Caroline Küntzel: Bronze Junior technical racing, 13. plads SUP surfing
Katrine Zinck: Bronze prone technical, Kobber prone langdistance
Anders Elbæk: 9. plads prone tech race, 9. plads prone distance race
Relay-konkurrence: Kobber medalje / Nr. 4
Samlet placering: Nr. 8

Det skal nævnes at deltagelsen ved VM SUP 2018 skabte både før, under og efter en del
misforståelser mellem landsholdsatleterne, landstræneren og DSRF. Misforståelserne var primært af
økonomisk karakter og har resulteret i at der fremadrettet vil blive arbejdet endnu skarpere med
kommunikationen blandt udøvere, landstrænere og DSRF, en skærpet udtagelse samt reelle
kontraktvilkår mellem forbundet og udøverne.

ISA VM Surfing
Danmark var ikke repræsenteret under dette års World Surfing Games i Japan. En kombination
af manglende økonomi og prioritering fra surferne gjorde, at der ikke kunne sendes et hold
afsted. Dette blev efterfølgende drøftet i mellem surfere og landstrænerteamet, således at alle er
bedre rustet til fremtiden.

ISA VM Adaptive Surfing
Med støtte fra Parasport Danmark og Cold Hawaii FIlm Festival var Danmark repræsenteret ved
VM i Californien med Bruno Hansen og for fjerde gang i træk vandt Bruno guld.

World Cup Rafting
I april måned åbnede kvindelandsholdet raftingsæsonen 2018 særdeles stærk med en flot samlet
2. plads på floden Salza, Wildalpen i Østrig. Ved World Cup afdelingen i Kina under Ziyuan
Rafting Festival i juli fik de kvinderne en samlet 7. plads.

EM rafting
Europamesterskaberne i rafting blev afholdt på den teknisk svære raftingkanal Cunovo
Watersports Centre i Bratislava, Slovakiet. Det danske kvindelandshold skulle forsvare den flotte
sølvmedalje fra EM 2016, og stillede til start med et rutineret hold. Det blev ikke til metal igen,
men holdet opnåede en plads i top 10, med en samlet 8. plads i et stærkt europæisk felt.

ISA konflikt med ICF over SUP
Efter de nationale kano/kajak forbund besluttede at optage SUP som en kano/kajak-disciplin på
International Canoe Federations (ICF) Congress i 2016 (afstemningsresultat: 74 forbund for, 8
forbund imod, 3 blanke stemmer), har ICF på internationalt niveau kørt en kampagne imod
International Surfing Association (ISA), i forsøg på at bremse ISAs udvikling af sporten, og
fravriste ISA muligheden for at fremme sporten på den internationale scene ved IOC-anerkendte
multisportsevents. På nationalt plan har de nationale kano/kajak forbund i flere lande fulgt
samme strategi, efter beslutningen i ICF, og forsøgt at positionere forbundene som
rettighedshavere til SUP sporten nationalt. ICFs kampagne mod ISA, har bl.a. medført at SUP
blev fjernet som mulig disciplin fra Ungdoms-OL i Buenos Aires 2018, og blev taget af
programmet i det kommende ANOC World Beach Games 2019 i San Diego. ISA har lykkedes
med at fastholde både SUP racing og SUP surfing på programmet for Lima 2019 Pan Am
Games, hvor SUP sporten således er med i en IOC-anerkendt multisportsevent for første gang
nogen sinde.
På ICFs 2018 Congress fastholdt forbundet linjen fra 2016 congressen, og har siden hen
offentlig fremført argumenter om at intet internationalt sportsforbund bør have monopol på en
sportsgren, og at ICF derfor har ret til at starte med at afvikle SUP events. Samme holdning og
strategi har ICF for mere end 10 år siden fremført med dragebådsporten, hvor ICF på trods af
eksistensen af International Dragon Board Federation (IDBF) som anerkendt forbund for sporten,
begyndte at udvikle og afvikle egne ICF VM i dragebåd. I forhold til SUP, så annoncerede ICF
sidste år et ICF VM SUP i Portugal 2018, en event hvor alle kunne tilmelde sig og stille op, uden
krav om forudgående nationale kvalifikations mesterskaber. Eventen blev blokeret og aflyst af
den Portugisiske Sportsdomstol, da ICF og det Portugisiske Kano/kajak Forbund ikke har
rettigheder til at afholde nationale eller internationale SUP events i Portugal, hvor det
Portugisiske Surf Forbund er anerkendt at regeringen og NOC som rettighedshaver til at
arrangere SUP og surf events i Portugal. ICF har for nylig annonceret intention om at afvikle et
ICF VM SUP 2019 i Kina.

IRF konflikt med WRF og ICF over rafting
For vores moderorganisation for raftingsporten, International Rafting Federation (IRF) har 2018
budt på international modstand fra en udbrydergruppe af idrætspolitikere fra de nationale
raftingforbund i bl.a. Italien, Tyrkiet, Serbien og Rusland. Gruppen var de primære kræfter bag
oprettelsen af World Rafting Federation (WRF) der officielt blev stiftet i februar 2018 på en
congres i Beograd. WRF har siden stiftelsen forsøgt at hverve yderligere medlemsnationer og at
positionere sig selv som ‘verdensforbundet’ for rafting-sporten. Dette på trods af at IRF har
samlet raftingsporten over hele verden siden 1997, med årlige VM mesterskaber lige siden.
WRFs kampagne for etablering og udbredelse er dokumenteret at være udviklet i tæt kontakt
med International Canoe Federations (ICF) og ICFs ledelse igennem 2017, og allerede i april
2018 (to måneder efter WRF blev stiftet) annoncerede WRF et tæt partnerskab med ICF, med
WRF som optaget som Associeret padlesportsforbund under ICF.
Efter aftalen har ICF opfordret alle sine nationale kano/kajak forbund til at supportere WRF ved
at melde sig ind som medlemmer. Kampagnen fra WRF/ICF kom samtidig med at IRF netop

havde opfyldt alle krav til optagelsen i den internationale sports sammenslutning GAISF, og
havde en aktiv medlemsansøgning i proces hos GAISF, der vil sikre IRF anerkendelse
internationalt, og med stor betydning for raftingsportens nationale status og støttemuligheder i
flere nationer verden rundt. Status for IRFs ansøgning til GAISF er pt., er at den fortsat er i
proces, men er blevet opponeret af ICF, der som eksisterende GAISF forbund, har annonceret
over for GAISF administration, at ICF allerede har et eksisterende partnerskab med et andet
verdensforbund for raftingsporten (WRF). ICFs president José Perurena er bestyrelsesmedlem i
GAISF. Den seneste udvikling i sagen omkring rafting-sporten er at rafting for nylig, er sat på
eventprogrammet som disciplin ved næste års Pan Am Masters Games 2020. Pan Am Masters
Games er en multisportsevent arrangeret af International Master Games Association (IMGA),
hvor ICFs president José Perurena sidder i IMGAs bestyrelse.

Møder med DIF, DKF og DS om SUP i Danmark
DSRFs formand har i 2018 afholdt en lang række møder med DIF, samt formændene for Dansk
Kano & Kajak Forbund (DKF) og Dansk Sejlunion (DS) vedr. organiseringen af SUP i Danmark.
Da DKF og til dels også DS opponerer imod DSRFs position, som nationalt forbund for SUP
sporten i Danmark, forsøger DSRFs bestyrelse af varetage udviklingen af sporten, på trods af de
mistede muligheder for udvikling, økonomiske støtte og stærkere forankring af sporten i regi af
DIF.
Møderne er blevet afholdt med henblik på at afsøge snitflader og eventuelle
samarbejdsmuligheder omkring sporten, alt imens den internationale konflikt mellem ISA og ICF
pågår. DIFs bestyrelse har ikke ønsket at indtage en holdning ift. den internationale konflikt der
opstod i 2017, med ICFs beslutning om at udnævne SUP sporten til en kano/kajak disciplin. DIF
følger således også IOCs holdning, der har været den samme siden 2017; at man selv vil lade
de internationale parter komme til enighed, og ellers afvente den internationale
afgørelse/udvikling ved sportsdomstolen.
DSRF bestyrelsens indgangsvinkel til dialogen og møderne har været med en holdning om, at
arbejde for at SUP sporten og DSRF, skal have samme udviklingsmuligheder og anerkendelse
som andre sportsgrene i regi af DIF, og som bestyrelsen mener er berettiget med sportens
udvikling og forankring, samt ISAs anerkendelse af DSRF som nationalt forbund for al surfing,
herunder SUP i Danmark.
For SUP sportens vedkommende har vi fokuseret på at sikre udøverne, sporten og DSRF
muligheden for at:
●
●
●
●
●

repræsentere sporten og miljøet overfor offentlige myndigheder,
sikre muligheden for at de dygtigste atleter kan undergå disciplinanalyse ved Team
Danmark med henblik på en vurdering om elitestøtte,
få anerkendt DSRFs Danmarksmesterskabet i SUP som Officielt DIF
Danmarksmesterskab,
at Bevæg Dig for Livet projekter med SUP, skal gennemføres med involvering af DSRF,
at der mellem forbundene samarbejdes om uddannelser for SUP instruktører i Danmark
og tages udgangspunkt i normer og programmet udviklet af DSRF/ISA, med muligheden
for at alle interessenter i Danmark kan udbyde disse kurser som norm.

Ud over ovenstående punkter er der en række andre områder, som også blokerer for yderligere
udvikling af sporten og DSRF, der ellers kunne glæde klubber og miljøet generelt. Disse hidrører
bl.a.
●
●
●

aktivitetsgodkendelse af disciplinen der kan udløse ekstra årligt økonomisk tilskud,
udvikling og drift af udviklingsprojekter med støtte fra DIFs initiativpulje,
indarbejde sporten i DSRFs strategiaftale med DIF.

Status er pt. at der ikke har kunnet opnås enighed om samarbejdspunkter med basis i førnævnte
fem områder.

Surfing til OL Paris 2024
International Surfing Association har samarbejdet med organisations komitteen for OL Paris
2024 og sammen sikret at surfing er på listen over nye sportsgrene som man ønsker på
programmet i 2024. Godkendelsesprocessen for valg af nye sportsgrene i Paris 2024, er herefter
en intern review proces i IOC. Hvis reviewet falder positivt ud, vil en foreløbig godkendelse finde
sted på 134th IOC Session i Lausanne den 24. juni 2019. Endelig afklaring og godkendelse
foretages først af IOC Executive Board i December 2020, efter afholdelsen af OL Tokyo 2020,
hvor surfing får sin officielle debut som OL-sport.

Tak til frivillige og sekretariatet
En rigtig stort tak skal lyde til Alicja Cupial og Bjarke Voetmann der begge to forlader bestyrelsen
efter to års engagement.
Endvidere tak til Michael og Martin for jeres store indsats på kontoret, landevejene, havnene og
på strandene, og alle frivillige i DSRFs udvalg, event arbejdsgrupper og rundt om i landet.

Aloha fra bestyrelsen i Dansk Surf & Rafting Forbund
Claus Jokumsen
Nikolaj Vang
Alicja Cupial
Kasper Brix
Bjarke Voetmann
Casper Steinfath (næstformand)
Jakob Færch (formand)

