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INDKALDELSE TIL DSRF ÅRSMØDE 2020 
 
Dansk Surf & Rafting Forbund indkalder hermed til DSRF Årsmøde 2020. Årsmødet afholdes: 
 

Mandag d. 22. juni kl. 19.00 - 21.30 
 
Årsmødet foregår online og afvikles via mødeplatformen zoom. For at deltage i mødet anvendes 
nedenstående link. Det er ikke nødvendigt at downloade nogen former for software. 
 
Link til møde: https://zoom.us/j/91173623072 
 
Spillereglerne for at deltage i mødet er: 
 

- Hold mikrofonen slukket (mute), hvis ikke ordet er dit - så undgår vi baggrundsstøj 
- Har du spørgsmål under mødet kan du stille dem i chatten 
- Skriv i chatten hvis du ønsker ordet 

 
Officiel tilmelding 
Årsmødet er åbent for alle. Vi har dog brug for din officielle tilmelding til Årsmødet såfremt din 
klub skal noteres, som værende stemmepligtig. Du bedes derfor tilmelde dig årsmødet direkte her: 
https://form.jotform.com/dsrf/dsrf-aarsmoede-22-juni-2020 
 
Diverse deadlines 
Forslag som ønskes behandles på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. juni 2020.  
Tilkendegivelse af kandidatur til valg til bestyrelsen skal være sendes til forbundet senest d. 1. juni 
2020. 
 
Forslag og eventuelle kandidatur sendes til michael@dsrf.dk 
 
Retningslinjer for stemmepligtige ved årsmøde 
For at være stemmepligtige ved årsmødet gælder følgende: 
 

• Stemmepligtige foreninger skal have afgivet deres medlemstal til DSRF. Såfremt 
medlemstal ikke er afgivet kan vi ikke tildele foreningen det rette antal stemmer. 
Foreningen udpeger selv hvem der skal stemme på vegne af foreningen på årsmødet. 
 

• Skoler/institutioner kan stemme ved årsmødet. Skoler/institutioner kan selv udpege en 
repræsentant. 
 

• Selvorganiserede udøvere kan udpege en repræsentant, som har stemmeret ved 
årsmødet. 

 
Dagsorden 
Se venligst den efterfølgende side. 



 
 

DSRF Årsmøde 2020 
 
 

Mandag d. 22. juni kl. 19.00 – 21.30 
Online: https://zoom.us/j/91173623072 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Kontrol af stemmeberettigede (jf. DSRFs vedtægter §7) 
 

3. Valg af 3 stemmetællere 
 

4. Bestyrelsens beretning 
 

5. Udvalgenes beretninger 
 

6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 

7. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF’s virke i fremtiden 
 

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til 
DSRF 

 
9. Behandling af indkomne forslag (indkomne forslag skal sendes til DSRF senest 1. juni) 

 
10. Valg til bestyrelsen (kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest 1. juni) 

 
11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
12. Eventuelt 

 
 
Materialer til årsmødet 
Se venligst de efterfølgende dokumenter. 
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Bestyrelsens beretning 
 
ved Jakob Færch, formand Dansk Surf & Rafting Forbund (jakob@dsrf.dk) 
 
Fortsat medlems vækst og udvikling  
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har haft endnu et travlt og begivenhedsrigt år. DSRF har i 
2019 fortsat forbundets vækst fra tidligere år, og har sagt velkommen til 10 nye 
medlemsforeninger hvilket svarer til en vækst på 20 %. Foreningernes og derved forbundets 
samlede medlemstal forventes at lande på over 3.000 medlemmer, en vækst på ca. 15%. I en tid 
hvor de udendørs vandsportsgrene har svært ved, at tiltrække og fastholde særligt børn og unge 
har DSRF vist, at stand up paddle og surfing egner sig som en attraktiv sport for børn/unge. Flere 
foreninger har skabt sig en profil, hvor der arbejdes med aktiviteter og medlemskaber for hele 
familien. 
  
I Københavnsområdet og i Aarhus er sporten kendetegnende ved, at have fået et særligt godt greb 
i kvinder som medlemmer, og der er flere foreninger med en kønssammensætning med 75% 
kvinder 25% mænd. En anden tydelig tendens er potentialet i at tiltrække aldersgruppen ml. 25 - 
50 år, det såkaldte senstarter segment, hvor særligt SUP har vist sig som en meget populær og 
lettilgængelig motionsaktivitet for voksne som gerne vil tilbage i et foreningsfællesskab. 
 
Flere samarbejdsrelationer på vej   
Efter nu to år med fysisk adresse i Idrættens Hus i Brøndby, og sekretariatets daglige netværk med 
konsulenter fra DIF og de andre specialforbund, og bestyrelsens netværk med idrætspolitikere fra 
de andre idrætsgrene, så begynder der at opstå idéer og mulige potentialer for forskellige 
samarbejdsprojekter og -aktiviteter på tværs af DSRF og de andre forbund. Dette er noget vi vil 
afsøge endnu mere i fremtiden, og særligt via forbundets udvalg, hvor flere enkeltstående 
projekter er forankret og drevet fra.  
 



 

 
 

I 2019 har vi i tæt dialog med Trygfondens Kystlivredningstjeneste (TFK) og Dansk Svømmeunion 
arbejdet på et udviklingsprojekt der skal sætte fokus på livredning og sikkerhed på kysterne. Vi har 
været i kontakt med Trygfonden om mulig støtte til projektet, men fik desværre afslag på en 
ansøgning. Vi vil i stedet afsøge hvordan vi sammen med TFK kan arbejde for at udvikle bedre og 
mere sikre vandsportstilbud og øge den generelle sikkerhed for fritidsaktiviteter på kysterne.  
 
I samme forbindelse er forbundet sammen med TFK og med Dansk Svømmeunion gået i 
partnerskab og igangsat et dialogforløb med Søfartsstyrelsen og Søsportens sikkerhedsråd for, at 
skabe bedre regler og anbefalinger inden for surfsportens og svømmesportens udendørs 
discipliner open water, livredning, prone paddleboarding, surfing og stand up paddle. Arbejde 
kickstartes med en workshop i april 2020. 
 
Vi har indledt drøftelser med Gymdanmark, om mulighederne for at DSRF medlemsforeninger kan 
gøre brug af gymnastikforbundets produkter og tilbud inden for aktiviteter, som kan skabe mere 
og bedre vinter træningsmuligheder ude i klubben. Det er bl.a. Gymdanmarks Forenings Fitness 
koncept, yoga instruktørkurser og lign.   
 
Dansk Forening for Rosport har henvendt sig med deres projekt omkring coastal roning, der som 
nyere rosports disciplin er i proces med optagelse på det olympiske program i Paris 2024. Coastal 
roningens sprint disciplin foregår på stranden, med en beach strand sprint og en robane, der 
minder om SUP sportens tekniske race baner i beach og bølge zonen. Idéen er, om der vil kunne 
udvikles nogle fælles og derved større events, eller rosporten vil kunne koble sig på allerede 
planlagte DSRF SUP events.   
 
Vi styrker den frivillige involvering i forbundet  
I tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund lykkedes vi med en ansøgning til Olympic 
Solidarity Foundation (OS) på samlet 195.000 kr. IOC donationen har skabt muligheden for, at vi 
har kunnet arbejde med en fokuseret indsats for frivillighedsområdet og udvikling af forbundets 
organistionsopbygning og drift. I 2019 afholdt forbundet to seancer med ca. 25 frivillige ledere fra 
hele landet, der havde meldt sig til, at levere en aktiv indsats i et af DSRFs mange aktivitetsudvalg 
og arbejdsgrupper. Den fokuserede indsats med, at samle de frivillige over to arbejds- og 
workshop weekender viste sig enormt produktiv og givende for forbund og deltagende frivillige. Vi 
er dog stadig ved, at finde ud af hvordan de forskellige udvalg skal arbejde imellem de fælles 
samlinger, og hvor meget de skal supporteres fra sekretariatet.   
 
Arbejdet medførte også en afdækning af, at vi som ungt specialforbund, har været igennem en 
rivende udvikling de senere år, fået mange nye medlemmer, opnået nogle markante milepæle af 
forbundets tidligere strategiske indsatser og sikret forbundet et fremtidig økonomisk grundlag. 
DSRF er i en helt ny situation og har nogle helt andre muligheder end vi havde for 8 år siden. Vi har 
derfor i bestyrelsen besluttet, at vi i 2020, med hjælp og støtte fra DIF Organisations og Ledelses 



 

 
 

konsulenter, gennemfører en intensiv strategiproces, der skal være med til at forme forbundets 
kommende langsigtede strategi ’New Wave’. Medlemmer vil blive indbudt til at tage del i 
strategiudvikling på åbne workshops i maj 2020. 
 
DSRFs aktiviteter med fokus på et samfundsmæssigt ansvar  
På baggrund af erfaringerne fra DSRFs samarbejde med DIF Soldateridræt, hvor DSRF har stillet 
med SUP aktiviteter på Safe Zones og Camps i 2018-19, flere af vores medlemsforeningers og 
partneres arbejde med surf og SUP aktiviteter for udsatte grupper, og internationale erfaringer, 
udarbejdede vi i 2019 en ansøgning til Friluftsrådets pulje til sundhedsprojekter. Projektet ’FRI PÅ 
VANDET’ modtog 2,3 mio. kroner, og skal over en 2-årig periode få mere end 300 stress- og 
angstramte danskere ud i naturen, op på boardet og ind i foreningsidrætten. 
Vandsportsaktiviteterne er primært i fokus om sommeren og henover vinteren kombineres 
indsatsen med yoga, meditation og vandreture. Vi ser frem til at etablere samarbejde med 
foreninger om indsatserne, og der er gode muligheder for at engagere sig i projektet i de 
kommende år.  
 
På bæredygtighedsområdet var DSRF i 2019 samarbejdspartner på Midsummer Viking Challenge, 
og var her med til, at gennemføre et spændende eksempel på hvordan sportsbegivenheder kan 
være med til, at sætte fokus på den grønne dagsorden, miljø og bæredygtighed og kampen mod 
plastik forurening i verdenshavene. Total fik 150 atleter fra 32 hold samlet 75.000 kroner ind som 
eventen donerede til organisationen Plastic Change. Der blev herudover gennemført en lang 
række tiltag under eventen for, at sætte fokus på bæredygtighed. Et par at tiltagene var, at 
medaljerne blev trykt af makuleret plastik affald fundet på stranden, alle atleter fik serveret 
plantebaseret mad under eventen og der blev uddelt solcreme uden oxybenzone, som er kendt for 
at ødelægge mikroorganismerne i havet. På bæredygtighedsområdet har forbundets Natur & Miljø 
udvalg også en række spændende initiativer i støbeskeen for de kommende sæsoner.  
 
Ny surftræner uddannelse  
Surfsporten er på national, men også verdensplan, under udvikling, og der savnes derfor 
uddannelsesmateriale for egentlige coach og træner uddannelser på højere niveauer end 
grundlæggende surfing introduktionsniveau, som DSRF i dag udbyder i samarbejde med ISA. Med 
støtte fra DIFs initiativpulje på 211.000 kr. har DSRF i 2019 kunne ansætte Kristoffer Himmelstrup, 
som forbundskonsulent i 4 måneder, der på eksprestid udviklede og producerede et nyt 
uddannelsesmateriale for surf sporten. Det er blevet til et koncept med 6 manualer for 
uddannelsessystemet, som sammen med DIFs Træneruddannelser kommer til, at kunne løfte 
kompetencer og kapacitet hos trænerne i de danske surf foreninger. Vi ser frem til, at kunne 
tilbyde kurserne til medlemmer og partnere med start fra 2020.  
 
 
 



 

 
 

STOKED bølger ruller (heldigvis) videre i 2020-2022 
DSRF repræsenterer det nyeste og yngste specialforbund i DIF idrætten, og har gennem årene 
bygget organisationen op omkring udviklingsprojekter, fondsprojekter, og initiativer med 
samarbejdspartnere, der gerne har villet støtte trendidrætten. Potentialet for nye idrætter som 
dem vi repræsenterer, er tilstede, men kræver de rette strukturelle rammer for at udviklingen kan 
ske. Her kan man ikke komme uden om, at økonomien spiller ind. Derfor er vi ekstremt glade for 
og stolte af, at det er lykkedes forbundet at indgå et nyt samarbejde med Nordea-fonden om, at 
udvikle forbundets aktiviteter yderligere, og sikre forankringen af surfing og stand up paddle, ved 
et 3-årigt projekt ’STOKED SUSTAIN’ - som vi i 2019 modtog en bevilling på 3,99 mio. til. Projektet 
skal i de kommende 3 år udvikle og forankre sporten, så vi i perioden kan udvikle sporten i 40 nye 
foreninger og introducere 10.000 flere danskere til SUP og surfing. Fokus i indsatsen er, at skabe 
fortsat vækst, men herudover i høj grad skabe flere tilbud, koncepter, træningsmuligheder og 
uddannelseskoncepter for forbundets eksisterende medlemmer.  
 
International idrætspolitisk arbejde med DSRF aftryk  
I 2019 opnåede DSRF et stort idrætspolitisk resultat på den internationale scene da DSRFs 
internationale moderorganisation, International Rafting Federation (IRF), blev optaget som 
Observer Member i Global Association of International Sport (GAISF). DSRF har været en bærende 
kraft i arbejdet med udviklingen af IRF organisationen, igennem arbejdet i IRFs International 
Relations Committee, herunder opbygningen af IRFs Anti Doping arbejde samt ansøgning til 
Observer member i GAISF. Der arbejdes nu videre mod Full Membership som på sigt kan betyde, 
at raftingsporten inkluderes på flere internationale multisports events, og der sikres bedre 
udviklings- og støttemuligheder internationalt.  
 
Året har også budt på en fokuseret indsats på at kapacitetsopbygge DSRFs fremtidige 
internationale positioner i international idræt. DSRF har i 2019 deltaget med formand og 
sekretariatschef på det nationale modul af Nordisk Internationale Idrætsleder Uddannelse (NILE), 
mens DSRF formand, deltager på det fulde kursus i 2019-2020. Arbejdet i 2019 har lagt linjerne for 
forbundets internationale strategi, der sigter mod at fastholde Casper Steinfaths nuværende 
vicepræsident position i International Surfing Association, opnå en bestyrelsespost i European 
Surfing Federation (ESF) og understøtte IRFs arbejde med at gå fra Observer Member til Full 
member i GAISF.  
 
Der blev varmt på toppen i 2019 - DSRFs bedste udøvere leverede varen   
DSRF har generelt haft et positivt og succesfuldt arbejde med forbundets strategiaftale med DIF. 
Særligt vigtigt har det været med forbundets ’Elitespor’, hvor vi i 2019 sikrede en aftale med 
Thisted Kommune, der igennem deres arbejde som team Danmark Elitekommune, indgik en 3-årig 
samarbejdsaftale med DSRF om placering af Danish Surf Tour events i kommunen, og etableringen 
af National træningscenter for surfing og SUP i Surfklubben NASA.  
 



 

 
 

Vores supertalent Christian Andersen slog til i 2019, i hans sidste år som junior atlet, hvor han 
vandt en ekstrem tæt finale og blev ISA Juniorverdensmester i Stand Up Paddle i bølgerne på 
stranden i El Salvador. Virkelig flot præstation efter en meget dedikeret træningsindsats hele året, 
med flotte resultater på APP Touren.  
 
SUP-veteranen Casper Steinfath stilede efter sit 5. verdensmesterskabstitel ved samme event, 
men influenza ødelagde Casper metaldrømme under ISAs VM. Igennem hele sæsonen havde 
Casper dog performet ekstremt flot på den professionelle SUP race tour, APP World Touren. 
Casper vandt APP stoppet i både Japan og San Fransisco, det ekstreme Red Bull Heavy Water hvor 
atleterne gennemførte en teknisk race bane i 7 meter høje bølger ud for kysten i San Fransisco. 
Ved årets sidste APP event Paris, opnåede Casper tilstrækkeligt med point til at blive udnævnt 
både APP World Tour Verdensmester i Sprint og APP World Tour Verdensmester Overall. En 
præstation som få SUP udøvere i Verden har opnået. 
 
Inden for OL-disciplinen shortboard surfing blev 2019 gennembruddet for danskfødte (australske-
danske) Isabella Nicholson, der vandt 2019-sæsonens World Surf League Qualification Series (WSL 
QS), og slutter derved sæsonen af med, at booke fast plads på WSL Championships Series - den 
bedste surfliga i verden. I 2020 sæsonen skal Isabella surfe med blandt verdens 20+ bedste 
kvindelige surfere. Isabella er tidligere WSL Junior verdensmester i shortboard. Med de olympiske 
kvalifikationspladser for Europa, ligger det i kortene at Isabella vil kunne kvalificere sig til en 
olympisk plads i Paris 2024, hvis hun i fremtiden vælger at surfe for Danmark i stedet for 
Australien.   
 
Bruno Hansen surfer for sin 5. para-surfing VM guld medalje i træk når surferne kæmper om ISA 
Para-VM i marts måned i USA. Det vil være international historieskrivning, hvis det lykkes Bruno at 
tage guldet endnu engang. Resultatet kendes når vi afholder årsmødet sidst i marts.    
 
Tak til frivillige og sekretariatet 
Tak til Michael og Martin for jeres store indsats på kontoret, turene på landevejene, ud i havnene 
og på strandene, og tak til alle frivillige i DSRFs udvalg, frivillige på events og i diverse 
arbejdsgrupper rundt om i landet. 
 
Tak til Martin Bro, bliver også et tak fra DSRF i denne ’omgang’, da Martin sidst på året valgte at 
søge og takke ja til en stilling, som konsulent i DIFs Team Bredde, hvor han i fremtiden skal være 
med til at rådgive andre specialforbund under DIF. Bestyrelsen vil gerne rette en stort tak til 
Martin for hans store indsats i 2018-19, og for at vi sammen har kunne dele din rejse ind i den 
organiserede idrætsverden. Martin slipper ikke helt DSRF, da han fremover fastholder sit 
engagement som frivillig i Eliteudvalget.  
 



 

 
 

Med Martins afgang fik vi ansat Simon Brucz, der kommer fra en stilling i Idrætsprojektet i 
Københavns Kommune, og til at drive ’FRI PÅ VANDET’ har vi netop ansat Sofie Hammelsvang, der 
tiltræder fra en stilling ved det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Stort velkommen 
til jer begge to, og opfordring til, at I ude i klubberne tager fat i sekretariatet for råd og vejledning 
og sparring på gode idéer til udvikling af jeres lokale eller nationale aktiviteter under DSRF.  
 
På bestyrelsesfronten bliver årsmødet også en markering af skiftetid for flere i bestyrelsen. Brian 
Hansen stopper efter 1 års arbejde i bestyrelsen, og vil fremover prioritere sine frivillige kræfter i 
det lokale surfmiljø i det nordsjællandske, hvor han vil være at finde i bølgerne ved Hornbæk. 
Nikolaj Vang fratræder sin post efter 2 år i bestyrelsen, for at dedikere sig mere til indsatsen i 
DSRFs Uddannelsesudvalg og som Presenter på forbundets uddannelser.   
 
To af forbundets grand old bestyrelsesmænd takker ligeledes af i bestyrelsen. Kasper Brix og 
Casper Steinfath har været markante og toneangivende i opbygningen og udviklingen af 
forbundet, miljøet og en lang række aktiviteter de sidste 5-6 år. Kasper har med et særligt drive 
været frontmanden på etableringen af koncept, struktur og indhold for tilbagevendende Danish 
Surf Tour. Casper kan vi i bestyrelsessammenhænge nævne for hans engagement og 
idrætspolitiske lederskab på både den danske og internationale scene, hvor han har været med til 
at løfte SUP sportens interesser frem, og været med til at sikre sporten og ISA stor indflydelse og 
udvikling internationalt og DSRF nationalt. Casper har på eliteområdet, indtaget en vigtig rolle som 
mentor, træningsmakker og sparringspartner for de unge atleter, støtte til landstræner, og 
løbende idéudvikling og kvalitetssikring af forbundets events. Casper fortsætter med tilknytning til 
forbundets Idrætspolitiske Udvalg i kraft af, at han fortsat er vicepræsident i ISA.   
 
 
Aloha fra bestyrelsen i Dansk Surf & Rafting Forbund med ønsket om en god sæson i 2020 
 
Claus Jokumsen 
Nikolaj Vang 
Katrine Kock Frandsen 
Kasper Brix 
Brian Hansen  
Emma Louise Heidemann  
Casper Steinfath (næstformand)  
Jakob Færch (formand)  
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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 
arbejdede udvalget på 2 initiativer: 
 

- At skabe et højt antal deltagende foreninger i forbindelse med Danish National Surfing Day den 22. 
juni 2019. I samarbejde med sekretariatet har vi derfor samarbejdet med foreninger rundt om i 
landet for, at få etableret konkrete aktiviteter på dagen. 
 

- At afvikle en udviklingsdag for foreninger og organisationer under DSRF i efteråret 2019. Dette kom 
vi dog desværre ikke i mål med. Vi er i udvalget kommet frem til at en sådan dag skal forankres i 
klubber, der har størrelsen og arbejdskraften til at afvikle dem, selvfølgelig med støtte fra DSRF.  

 
I efteråret 2019 havde vi en workshop dag for alle udvalgene, og i breddeudvalget lage vi os fast på 
følgende udviklingspunkter for 2020:   
 

- At skabe en platform hvor SUP bestyrelserne i de forskellige klubber kan videndele og 
kommunikere, da vi oplever at dette er et behov blandt mange. Vi har oprettet en Facebook gruppe 
dedikeret til bestyrelsesmedlemmer og arbejder nu på, at få kenskabet til denne udbredt. 
Efterfølgende har DSRF fået bevilget penge af Nordea-fonden til netop blandt andet, at få udviklet 
en digital platform for vores medlemmer. Vi håber at vores Facebook gruppe og senere hen vores 
platform vil være et sted, hvor vi kan idéudveksle klubberne imellem, i forhold til hvordan vi hver i 
sær afvikler fx Danish National Surfing Day. 
 

- At øge antallet af deltagere på SUP touren, som foregår i en dialog med SUP tour crewet for, at 
prøve at identificere hvad der afholder folk fra at deltage. Vi tænker der skal være mulighed for 
flere kortere distancer, så vi i større grad henvender os til nybegyndere og børn. Vi vil fremadrettet 
være i dialog med klubberne der afvikler de forskellige stops for at pushe denne tanke.  
 

- Vi oplever et stort ønske fra miljøet om en instruktør niveau 2 uddannelse. Vi har startet et godt 
samarbejde med uddannelsesudvalget om udviklingen af denne uddannelse. Vi forventer første 
udkast til kurset klar medio marts 2020 og det første hold kursister i maj, hvorefter der vil være en 
evaluering og eventuel revidering af materialet. 
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11. marts 2020 
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 
analysere og fremhæve fokusområder samt etablere og eventuelt eksekvere indsatser som aktuelt 
eller i fremtiden kan skabe værdi for talenter og eliten. 
 
I 2019 arbejdede udvalget på to initiativer: 
 

- Udviklingen af en ansøgning til DIFs Initiativpulje med henblib på at kunne udvikle 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. Træneruddannelsen for surfing er udviklet og implementeres i 2020. 
 

- Kvalificering af eliteudøvernes landsholdskontrakter, herunder indarbejdelse af regler og 
retningslinjer for doping. 
 

- Etableringen af det første nationale talent- og elitecenter i Klitmøller. 
  
 
Aktiviteter inden for talent- og elitearbejdet i 2020:  
I 2020 vil talent- og eliteudvalget være med til at sætte fokus på en udvikling af en struktur og 
fornuftig planlægning af aktiviteter og indsatser på SUP-landsholdet. Samtidig vil udvalget 
integrere talentudvikling under 2 junior camps i foråret. 
Der skal desuden udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse til SUP- og surflandsholdet som vil 
kunne bruges til den årlige evaluering af trivsel og personlig udvikling. 
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11. marts 2020 
Udvalgsberetning – Event- og konkurrenceudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Event- og konkurrenceudvalgets formål er at medvirke til en udvikling og professionalisering af 
forbundets events og konkurrencer. Udvalget skal være med til at konceptualisere forbundets 
event management og herunder etablere og eventuelt eksekvere indsatser, som øger niveauet af 
DSRFs events samt bidrager til en øget konkurrencedeltagelse. 
 
I 2019 har udvalget primært været involveret i planlægning og afvikling af events: 
 

- Danish SUP Tour (5 events) 
- Danish Surf Tour (2 events) 
- 2019 DM SUP & Paddleboarding 
- Midsummer Viking Challenge  
- Danish White Water Games 

 
Derudover har udvalget set nærmere på udviklingen af diverse regelsæt for SUP og surf 
konkurrencer i Danmark, og har på baggrund af materialer fra International Surfing Association 
udarbejdet et udkast til regelsæt i Danmark. Det forventes at regelsættet færdiggøres i foråret 
2020 for dernæst, at kunne blive taget i brug i forbindelse med årets events. 
 
Aktiviteter inden for event- og konkurrenceudvalget i 2020:  
I 2020 vil event- og konkurrenceudvalget arbejde på at gøre det mere attraktivt at blive frivillig til 
DSRFs events og konkurrencer. Derudover ønsker udvalget at arbejde for en udvidelse af 
dommertruppen på surf touren og etablere en SUP / Surf junior camp 2 gange årligt i samarbejde 
med eliteudvalget.  
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12. marts 2020 
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. 
 
Aktiviteter inden for idrætspolitik i 2019: 
 

- Udvalget har deltaget i toplederseminar, DIF-årsmøde, budgetmøde samt DIF’s Internationale 
idrætspolitiske netværk.  

- Udvalget har repræsenteret forbundet ved Friluftsrådets årsmøde 
- DSRFs formand og DSRFs næstformand har deltaget i ISAs politiske arbejde omkring SUP konflikten 

mellem ISA og ICF.  
- DSRFs formand og sekretariatschef har deltaget på 3-dages national nordisk idrætsleder 

uddannelse. 
- DSRFs formand blev udvalgt til og har fulgt kursusrække under Nordic International Leadership 

Education (NILE) med foreløbigt kurser i Helsinki og Lausanne. 
- Planlægning af proces for DSRF strategiarbejde 
- Udvalget har været involveret i planlægningen og gennemførelsen af Olympic Solidarity projektet 

med event i november. 
- DSRFs formand er udvalgt til og indgår i DIFs Valgforberedende Udvalg, der arbejder med 

procedure og proces for de kommende bestyrelsesvalg til DIF bestyreslen i 2020 og 2021. 
 
I 2020 vil udvalget arbejde med følgende opgaver: 
 

- DSRF formand følger den resterende kursusrække under Nordic International Leadership Education 
(NILE) med kurser i København og Stockholm. 

- Planlægning og koordinering af DSRF Strategiproces ’New Wave’ sammen med sekretariatet. 
- Repræsentere DSRF ved DIF toplederseminar, DIF-årsmøde, budgetmøde samt DIF’s Internationale 

idrætspolitiske netværk.  
- Repræsentere forbundet ved Friluftsrådets årsmøde. 
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11. marts 2020 
Udvalgsberetning – Innovation- og udviklingsudvalg  
 
Beretning for 2019: 
Innovationsudvalgets formål er at medvirke til samt skabe et forum for innovation i forbundet. 
Innovationen kan ske både på tværs af udvalg, i samarbejde med udvalg og eller indenfor afgrænsede 
områder der ligger udenfor udvalgenes ansvarsområder.  
 
Fokus er innovative indsatser som er ambitiøse og kan medvirke til positiv udvikling hos DSRF ́s udvalg, 
sekretariat, foreninger, medlemmer og brugermålgrupper. 
 
Fokus og produkt af udvalgsarbejdet i 2019: 
 

- Udvikle og færdiggøre materialet for et innovationsprojekt, der kan styrke sammenhængskraften, 
værdikæden og fællesskabet hos forbundets stakeholders ved, at implementere og aktivere 
potentialerne ved digitalisering og platforms business model. Materialet er færdig og klar til 
præsentation og behandling i bestyrelsen. 
 

- Udvikle en prototype af projektets kerneelement, som er en webplatform der kan implementere og 
aktivere potentialerne ved digitalisering og platforms business model hos forbundets stakeholders. 
Prototypen er prioriteret for at konkretisere projektet og gøre det klar til prioritering og 
implementering i forbundets udviklingsarbejde. Denne prototype er blevet færdig marts 2020 og 
klar til præsentation og behandling i bestyrelsen.  
 

- Innovationsudvalget lægger op til at Platform projektet prioriteres i forbundets udviklings- og 
fokusplaner, og at projektet søges realiseret via både eksisterende projekter, midler og ressourcer 
samt som selvstændigt projekt, hvor der prioriteres fundraising.  

 
Fremadrettet bør innovationsudvalgets formål, struktur og repræsentation drøftes i bestyrelsen mhp. at 
styrke og prioritere et langsigtet udviklingsarbejde i forbundet. Der bør kommunikeres ud til forbundets 
stakeholders at innovationsudvalget kan være forum for forankring af deres innovative udviklingsprojekter i 
forbundet. 
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11. marts 2020 
 
 
 
Udvalgsberetning – Kommunikation- og medieudvalget  
 
Kommunikation- og medieudvalgets formål er at sikre en god og solid kommunikation og branding af 
forbundets aktiviteter. Der var i grundlaget for Kommunikations- og medieudvalget arbejde lagt op til: 

 
- at udvalget skulle nedsætte et team af medie-ambassadører for blandt andet at sikre synlighed i 

DSRF’s aktiviteter. 
 

- at udvalget skulle sikre presseomtale og livedækning af udvalgte DSRF-event. 
 

- at øge fokus på bedre kommunikation af breddeaktiviteter. 
 

- at klæde forbundets enheder på til at agere i kommunikationsrollen. 
 
Udvalgets tre medlemmer konkluderede på sit første møde, at vi ikke har de ressourcer (mandetimer), som 
grundlaget krævede. I stedet skrev udvalget et bud på en kommunikationsplan, der på grund af manglede 
tid ikke er ført ud i livet. Planen findes her: 
https://docs.google.com/document/d/1TQKGtsMQF0Ns8MyDZX_d4LxN8HFwvV2lp63K91oRLfE/edit?usp=s
haring 
 
På DSRF’s udvalgsdag i Aarhus i november 2019 påtog udvalget sig den opgave at finde en 
kommunikationsplatform, som forbundet og dets udvalg kan bruge til informationsdeling. Denne opgave er 
på grund manglende tid ikke ført ud i livet. 
 
Udvalget er i en sårbar fase. Opgaverne er ret store og omfangsrige og består mest af opgaver, som et 
sekretariat burde udføre. Det har været vanskeligt for udvalget, at finde en effektfuld arbejdsform. To af 
udvalgets medlemmer repræsenterer ikke en klub og har ikke noget bagland, der kan skubbe på. 
 
Formanden for udvalget, Ole Wejse Svarrer, forbliver formand for udvalget i det omfang, at udvalget i 
højere grad fremstår som sparringspartner for sekretariatet på kommunikations- og medieopgaver. 
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12. marts 2020 
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. 
 
Aktiviteter inden for miljø og natur i 2019: 
 

- Udvalget har understøttet en høj medlemsdeltagelse ved Danish National Surfing Day med fokus på 
strand/beach cleanups. 

- Opstart af arbejdet med manualer til foreninger omkring gode miljøtiltag.  
- Deltaget i sparringen omkring konceptudvikling, planlægning og afvikling af Midsummer Viking 

Challenge med diverse fokus bæredygtighed, plastikforurening af strande og havet.  
 
I 2020 arbejdes der med følgende opgaver: 
 

- Re-certificering som Grønt Forbund under DIF, ifm. DIF Årsmødet i maj 2020 
- Fokus på miljøtiltag i foreningerne, herunder udvikle koncept for og udnævne Clean Ambassadors i 

foreningerne. 
- Skabe en miljø/bæredygtighedstradition ved events & races + synliggøre vores mission med vores 

miljø-maskot/varetegn.  
- Koble det danske surf community på eksisterende events samt udvikle et materiale-kit + manual til 

foreningerne.  
- Arbejde med særlige sideevent om skraldeindsamling under årets Midsummer Viking Challenge 
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11. marts 2020 
Udvalgsberetning – Uddannelse- og sikkerhedsudvalg 
 
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.  
 
I 2019 har udvalget arbejdet med to hovedopgaver: 
 

- Udviklingen af et nyt ”Surfers Code of Conduct” i Thy regionen. Der er blevet givet et bidrag til 
”Kook or Gentleman” kampagnen, som nu ses med skiltning mange steder i Thy. 
 

- Udviklingen af en ny SUP Yoga uddannelse, som blev afprøvet i Århus og København. Uddannelsen 
viste sig at være en succes og gentages derfor i 2020. 

 
Derudover har udvalget set nærmere på en økonomisk og bæredygtig model for, at udbrede DSRFs 
uddannelser i samarbejde med DSRFs presenters. 
 
Aktiviteter inden for uddannelse- og sikkerhedsudvalget i 2020:  
I 2020 vil uddannelse- og sikkerhedsudvalget definere udvalgets struktur påny, skabe en bedre 
kommunikationsform i udvalget og sikre en god arbejdsgang. 
 
Udvalget vil i 2020 lave en samling blandt trænere, instruktører og Presenters, hvor der gives inspiration og 
undervisning ud fra ønsker fra miljøet. 
 
Udvalget ønsker ligeledes at formidle en online publikation til klubber, foreninger samt instruktører og 
skoler. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

CVR-nr. 10 20 38 13 

Årsrapport 2019 
 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: E
VA

VY
-G

FC
PZ

-IF
O

W
1-

SW
8W

S-
H

Q
2D

7-
U

CN
JV



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2019  

Ernst & Young P/S - Dirch Passers Allé 36 - Postboks 250 - 2000 Frederiksberg - CVR-nr. 30 70 02 28 
61134808 / Regnskab Surf & Rafting Forbund tekstdel 2019.docx 

1 

Indhold 

Ledelsespåtegning 2 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 

Ledelsesberetning 6 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 14 

Anvendt regnskabspraksis 14 

Resultatopgørelse 16 

Balance 17 

Noter 18 

 
 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: E
VA

VY
-G

FC
PZ

-IF
O

W
1-

SW
8W

S-
H

Q
2D

7-
U

CN
JV



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2019  

2 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Dansk Surf & 
Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af unionen, der er omfattet af 
regnskabet. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler 

Årsrapporten for 2019 for Dansk Surf & Rafting Forbund indstilles til generalforsamlingens godken-
delse. 

Brøndby, den 24. marts 2020 
Direktion: 

 

    

Michael Lindberg     

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Jakob Færch  Casper Steinfath  Katrine Kock Frandsen 
formand  næstformand   

 

 

 

 

 
Claus Jokumsen  Brian Hansen  Kasper Brix 

 

  

Nikolaj Vang  Carsten Sørensen  
     

 

 

 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: E
VA

VY
-G

FC
PZ

-IF
O

W
1-

SW
8W

S-
H

Q
2D

7-
U

CN
JV



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2019  

3 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til repræsentantskabet i Dansk Surf & Rafting Forbund 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Surf & Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen - budgettal 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbud-
get. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
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de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 24. marts 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Thomas Bruun Kofoed 
statsaut. revisor 
mne28677 

Rasmus Friborg Andersen 
statsaut. revisor 
mne44147 

 

 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: E
VA

VY
-G

FC
PZ

-IF
O

W
1-

SW
8W

S-
H

Q
2D

7-
U

CN
JV



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2019  

6 

Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Dansk Surf & Rafting Forbund 
c/o Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Bestyrelse 

Jakob Færch, formand 
Casper Steinfath, næstformand 
Katrine Kock Frandsen 
Claus Jokumsen 
Brian Hansen 
Kasper Brix   
Nikolaj Vang 
Carsten Sørensen 
 
Direktion 
Michael Lindberg 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
Postboks 250 
2000 Frederiksberg 

Hovedbankforbindelse 

Danske Bank 

Moms 

Dansk Surf & Rafting Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.  
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Ledelsesberetning 
 
DSRF blev pr. 01.01.2018 optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) som det 62. forbund i DIF og 2019 
var således DSRFs andet år som specialforbund under DIF. DSRF har derfor også i 2019 arbejdet videre 
med forbundets 4-årige strategiaftale (2018-2021) som er indgået med DIF, og som delvist sætter ret-
ningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overordnet områder: 

1) Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer 
2) Større og stærkere klubber 
3) Styrke DSRF som organisation 

Med aftalen følger en afstemt økonomi samt en række målsætninger, som DSRF har forpligtet sig til at 
opfylde. Forbundet evaluerer, i fællesskab med DIF, indsatser og målsætninger halvårligt, og fik i både 
juni 2019 og december 2019 godkendt samtlige strategispor. Det bekræfter at aktiviteterne er blevet 
gennemført i overensstemmelse med de målsætninger der er fremsat. Tilsvarende afspejler regnskabet 
for 2019, at aktiviteter afvikles i overensstemmelse med det budgetterede. 
 
Strategiaftalen kan downloades på DSRFs hjemmeside: https://www.dsrf.dk/dokumenter/. 
 
Foruden de aktiviteter og målsætninger der foreligger i strategiaftalen med DIF, har DSRF i 2019 arbej-
det videre med de aktiviteter, som tidligere var knyttet til projektet STOKED, som blev støttet af Nordea-
fonden i perioden 2016 - 2018. Aktiviteterne har nemlig vist sig, at være de helt rette indsatser for, at 
kunne skabe en fornuftig og progressiv udvikling af SUP, surf og white water sporten i Danmark. Indsat-
serne knytter sig primært til etablering af surf, SUP og white water sport i nye eller eksisterende for-
eninger vha. forbundets gratis udlån af udstyr, uddannelse af instruktører, afvikling af events, camps og 
workshops samt udvikling af diverse materialer til miljøet. 
 
Aktiviteterne blev i 2019 økonomisk understøttet af de tilbageværende restmidler i STOKED projektet 
(137.531 kr.) samt DSRFs egenfinansiering i projektet (154.750 kr.), tilbageværende restmidler i ”VM 
Legacy” projektet fra 2017 (176.679 kr.) og den øgede grundstøtte fra DIF, som følge af ”indfasnings-
modellen” (25% (år 1), 50% (år 2), 75% (år 3) & 100% (år 4) for nye forbund under DIF. 
 
Restmidlerne fra de ovennævnte projekter samt den øgede grundstøtte fra DIF var således også med til, 
at vi i starten af 2019 kunne forlænge Martin Bros kontrakt yderligere til d. 1. juni 2019. Sideløbende 
forsøgte vi, at hente flere midler hjem til forbundet fra bl.a. fonde, således at vi kunne sikre Martin Bros 
ansættelse efter d. 1. juni 2019, da forbundets aktivitetsniveau kræver minimum to fastansættelser. 
Det lykkes af mange årsager dog først sidst på året, og derfor måtte vi tidligere på året vurdere om vi 
vha. af forbundets anden indtægt og egenkapital, kunne bevare Martins ansættelse. Bestyrelsen beslut-
tede, at det var vigtigt at holde fast i Martins ansættelse indtil udgangen af året, hvor der ville være 
større vished om eksterne midler fra fonde eller lignende. Beslutningen forklarer den markant øgede ud-
gift til lønninger i 2019 (1.133.215 kr.) i forhold til det budgetterede (667.000 kr.). Det bør samtidig 
nævnes, at forbundet ved hjælp af midler fra initiativpuljen i DIF (211.000 kr.) ansatte Kristoffer Him-
melstrup i 4 mdr. (august – december), som også har bevirket en øgede udgift til lønninger. 
 
I 2019 blev 10 nye foreninger meldt ind i DSRF og det fortsat øgede antal af foreninger og medlemmer 
generelt, kræver flere administrative ressourcer. Foreningerne gør bl.a. brug af rådgivning, lån af ud-
styr, uddannelse af instruktører mv. og samtidig øges forbundets aktivitetsniveau ift. events og delta-
gelse i forskellige projekter. 
 

Elite og talentstruktur 

Vi har i 2019 arbejdet videre med en række af eliteaktiviteter for talenter og landsholdsudøvere som er 
tilknyttet forbundet. Aktiviteterne har fortsat primært været forbeholdt surflandsholdet, da der stadig 
eksisterer en diskussion og uenighed om, hvor stand up paddle sporten organisatorisk skal forankres. 
DIF ønsker fortsat ikke, at tage en beslutning herom, før der er truffet en afgørelse af CAS (Court of Ar-
bitration for Sport) ift. uenigheden mellem International Surfing Association (ISA) og International Ca-
noe Federation (ICF). Problemstillingen resulterer i, at der fortsat ikke frigives midler til, at arbejde med 
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SUP sporten på lige fod som med surflandsholdet. Forbundet forsøger dog løbende at italesætte pro-
blemstillingen overfor DIF, og arbejder således løbende på at ændre forholdende. Det er forbundets vur-
dering, at der er et kraftigt behov for at kunne understøtte talent- og eliteudviklingen indenfor SUP, da 
danskerne har et stort potentiale på den internationale scene og allerede leverer store sportslige resul-
tater. Derfor har forbundet også valgt at budgettere med økonomi til SUP landsholdet i 2020. 
 
I 2019 var et af de nye markante tiltag for eliten etableringen af DSRFs første talent- og elitecenter. 
Surfklubben NASA i Klitmøller danner rammerne for talent- og elitecenteret som bl.a. udmønter sig i at 
være et samarbejde mellem DSRF, NASA og Thisted Kommune. Alle parter bidrager økonomisk til ind-
satsen, og det primære mål er, at skabe daglige og/eller ugentlige tilbud til talent- og eliteudøvere til-
knyttet NASA. 
 
I 2019 ændrede vi også setuppet for elitesamlinger, som i højere grad blev en del af udøvernes forbere-
delser og deltagelse ved internationale konkurrencer. Landsholdet deltog bl.a. ved VM i Longboard, EM 
Surfing og VM Surfing, hvor vi op til selve konkurrencerne arrangerede camps, som udspillede sig 
samme sted som konkurrencerne. Camps blev superviseret og ledet af landstrænerne. 
 
For SUP sporten er der et fortsat samarbejde mellem atleterne og franskmanden Vincent Guillaume, 
som coacher nogle af verdens bedste SUP udøvere. Grundet et manglende EM og et meget sent annon-
ceret VM, har det dog været begrænset med eliteaktiviteter for SUP i 2019. 
 
I 2019 har vi indgået en aftale med Hummel, som betaler uniformerne til landsholdsudøvere og trænere. 
 
Foruden de meget konkrete landsholdsaktiviteter har forbundet igen i 2019 afviklet fire stop på Danish 
Surf Tour, fem stop på 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. 
 

Større og stærkere klubber 

I strategiaftalen har vi fortsat arbejdet 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 klub-
berne, men samtidig er for eksempelvis uddannelser, events, workshops, mulighed for lån af udstyr mv. 
også tiltag, som er med til at konsolidere udviklingen i klubberne. Derfor er størstedelen af økonomien 
for dette spor i strategiaftalen også tillagt konsulenttimer, som bruges på at udvikle, planlægge og af-
vikle de mange aktiviteter. I 2019 har forbundet uddannet 122 nye surf og SUP instruktører og der er 
blevet afholdt ca. 15 events. Her bør fremhæves Aalborg SUP Crossing under DM SUP & Paddleboarding 
i Aalborg og Løkken i juni, hvor godt 100 personer stillede til start. Ligeledes havde forbundet en stor 
anpart i Midsummer Viking Challenge, som med over 150 deltagere blev en kæmpe succes og fejring af 
SUP miljøet. Eventen var i DSRF sammenhæng samtidig en del af konceptet Danish National Surfing 
Day, hvor over 20 klubber i hele landet fejrede det danske surf og SUP miljø igennem en række forskel-
lige aktiviteter. 
 
I 2019 er det anden gang at DSRF får optalt klubbernes medlemmer i CFR (Centralt Forenings Register) 
og derfor bliver det spændende, på et mere reelt grundlag, at kunne følge medlemsudviklingen i klub-
berne. Det er fortsat nyt for mange af DSRFs foreninger at registrere medlemmer i CFR, og det viser sig 
at der også opstår en del fejlregistreringer. Mange fejlregistreringer sker primært for foreninger, som 
også er medlem af andre forbund end DSRF, da disse enten ikke er vant til at registrerer deres medlem-
mer under et nyt forbund, eller bliver forvirret over, at udøvere som dyrker SUP også kan registreres i 
underkategorier hos for eksempelvis Dansk Sejlunion og Dansk Kano & Kajak Forbund. En nærmere un-
dersøgelse, som DSRF har gennemført, bekræfter fejlregistreringerne hos særligt Dansk Sejlunion og 
Dansk Kano & Kajak Forbund hvad angår medlemmer der dyrker SUP. 
 
I strategiaftalen med DIF arbejder vi med en målsætning om, at forbundet i 2019 har 15 klubber med 
mere end 100 medlemmer. Den nuværende registrering af medlemmer, som dog ikke er endelig, peger 
på at vi har 9 klubber med mere end 100 medlemmer og yderligere 4 klubber som ligger meget tæt på 
100 medlemmer. Der vil i 2020 blive gjort en større indsats med flere procesforløb for de større klub-
ber, for at øge antallet af klubber med +100 medlemmer. 
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Styrke DSRF som organisation 

Vi har i 2019 løbende arbejdet på at udvikle sekretariatets arbejdsprocesser og systemer, som er med til 
at professionalisere forbundet. Samtidig har vi med midler fra bl.a. Olympic Solidarity Foundation fort-
sat arbejdet med de udvalg, som vi fik formaliseret i 2018. Blandt andet afviklede vi i januar 2019 et 
større kick-off arrangement, som senere blev fulgt op af en dags workshop i november 2019. Arbejdet i 
udvalgene er svingende, men i takt med, at de rette udvalgsmedlemmer findes, begynder udvalgenes 
arbejdsopgaver at tage form. 
 
I 2019 tog vi også beslutningen om at igangsætte et større strategisk arbejde, som i 2020 skal forme en 
helt ny 8-årig strategi- og visionsplan for forbundet. De indledende manøvre blev taget i efteråret 2019 
med interview af bestyrelsesmedlemmer og ansatte og i 2020 følger en række workshops, hvor også 
medlemmer af forbundet inddrages.  
 
Der er afsat meget få midler i dette strategispor, da det forventes, at både bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, som arbejder frivilligt, skal være med til at skabe udviklingen. 
 

STOKED – Aktive unge i det våde element 

Projektperioden for STOKED var 2016 til 2018, men da der var tilbageværende midler i STOKED projek-
tet (137.531 kr.) plus forbundets egenfinansiering (154.750 kr.) ved udgangen af 2018, ansøgte for-
bundet Nordea-fonden om, at forlænge projektet til d. 1. juni 2019. Nordea-fonden godkendte ansøgnin-
gen og derfor blev der også i 2019 anvendt midler, som var relateret til STOKED projektets aktiviteter. 
Restmidlerne blev bl.a. anvendt til afvikling af workshops (40.000 kr.), indkøb af eventudstyr til SUP 
tour og Surf Tour (40.000 kr.), udvikling af uddannelsesmaterialer (40.000 kr.), drift af køretøj ifm. 
med bl.a. eventafvikling og rådgivning til klubber (16.000 kr.) og projektledelse (160.000 kr.). 
 
Som det er blevet nævnt indledningsvis har STOKED projektets primære indsatser været en stor del af 
forbundet i 2019, og var bl.a. medvirkende til, at vi kunne bevare to fuldtidsansættelser i hele 2019. 
Midlerne er i 2019 blevet anvendt efter aftale med Nordea-fonden jf. ovenstående og sideløbende har 
forbundet været i en tæt dialog med netop Nordea-fonden om muligheden for, at søge midler til et nyt 
3-årigt projekt. Projektet skulle bygge videre på indsatserne i STOKED projektet og forankre samt gøre 
aktiviteterne bæredygtige. 
 

STOKED SUSTAIN - en ny omgang 

Forbundet fik således i oktober 2019 sendt en ansøgning afsted til Nordea-fonden, hvor forbundet søgte 
3.99 mio. kr. til realiseringen af et nyt projekt kaldet STOKED SUSTAIN. I december 2019 fik forbundet 
bekræftet bevillingen og dermed bliver projektet også en del af forbundets portefølje og økonomi fra 
2020 til 2022. 
 
STOKED SUSTAIN vil få stor indflydelse på mange af de aktiviteter som forbundet arbejder med. Desu-
den igangsættes nye indsatser hvor bl.a. det selvorganiserede miljø er højt prioriteret. Dertil er det en 
målsætning for mange af de nye indsatser, at der sideløbende skal udvikles bæredygtige økonomiske 
modeller, som gør det muligt at drive aktiviteterne videre efter 2022. Således vil projektet have en stor 
indflydelse på forbundets totale økonomi og skal fungere som ”affyringsrampe” til, at forbundet efter 
2022 kan stå på egne ben og drive et tilsvarende aktivitetsniveau videre uden fondsbevillinger. 
 

Et folkeligt Verdensmesterskab i Stand Up Paddle 

I forbindelse med VM SUP 2017 afviklede DSRF et større ’VM legacy’ projekt, som blev støttet af Nor-
dea-fonden. Projektet genererede aktiviteter før, under og efter VM med henblik på, at få flere danskere 
aktiveret i SUP sporten. Derudover havde projektet også til hensigt at undersøge hvordan større sports-
event kan bruges i aktiverings- og rekrutterings sammenhæng. Sidstnævnte blev undersøgt af Idrættens 
Analyseinstitut igennem en række undersøgelser som blev publiceret i 2018, og en sidste undersøgelse 
publiceres i 2020, hvor der samles op på effekten af indsatsen i forhold til den vækst sporten har ople-
vet over de seneste år. 
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Da der fortsat i 2019 lå restmidler i projektet (176.979 kr.) indgik forbundet en aftale med Nordea-fon-
den, med henblik på at anvende de resterende midler i tråd med lignende folkelige indsatser. En stor del 
af økonomien gik derfor bl.a. til afviklingen af Midsummer Viking Challenge (50.000 kr.), Aalborg SUP 
Crossing (20.000 kr.), instruktøruddannelser (20.000 kr.) og SUP introforløb under Danish National 
Surfing Day (27.500 kr.) og projektledelse (35.000 kr.). 
 

FRI PÅ VANDET 

I 2019 sendte forbundet en ansøgning til Friluftsrådet med henblik på, at igangsætte det 2 årige projekt; 
”FRI PÅ VANDET”, som har til formål igennem særlige SUP og surf aktiviteter, at arbejde med stress-, 
angst- og depressionsramte danskere. Friluftsrådet godkendte ansøgningen i december 2019 og bevil-
gede således 2.3 mio. kr. til forbundet. Økonomien vil indgå i forbundets budget for 2020 og senere for 
2021. Der er i projektet afsat midler til løn, investering i udstyr, afvikling af aktiviteter m.v. 
 

Generelt om forbundets økonomi og projektøkonomi 

DSRFs økonomi var tilbage i 2018 todelt, hvilket skal forstås således, at DSRFs økonomi i dagligdagen 
blev bogført i to særskilte regnskaber. Den del ændrede vi i 2019 af hensyn til revisionen og jf. kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse, således at økonomien for DSRFs projekter fra 2019 og frem figurerer i ét og 
samme regnskab. Indtægter og udgifter som vedrører projekter vil dog fortsat blive adskilt med særlige 
kontoposter i regnskabet, således det bliver tydeligt hvilken økonomi der vedrører hvilke projekter. Sam-
menlægning af forbundets økonomi og særlig projektøkonomi giver fremadrettet et bedre og mere over-
skueligt billede af DSRFs samlede økonomi. 

Indtægter 

DSRF har i 2019 haft indtægter på 2.097.818 kr. mod en budgetterede indtægt på 1.825.657 kr. Den 
øgede indtægt skal primært tillægges, at DSRF fik bevilget 211.000 fra DIFs initiativpulje og modtog et 
opjusteret grundstøtte beløb, som der ved budgetlægning ikke var taget højde for. Desuden havde for-
bundet øgede indtægter for de nationale konkurrencegebyr grundet succesen med eventen Midsummer 
Viking Challenge og en udbetaling fra Udbetaling Danmark på ca. 60.000 kr. grundet orlov i starten af 
året hos DSRFs projektchef. Samtidig havde forbundet også færre indtægter på poster som var budget-
teret højere. 
 
Generelt afviger mange af forbundets indtægtsposter fra budgettet, da flere indtægtsposter fx camps, 
undervisning og events, instruktør gebyr m.v. har været tillagt de restmidler, som har været tilstede fra 
de to fondsprojekter, som forbundet har kørt. Desuden er det vanskeligt for forbundet, at vurdere mu-
lige indtægter fra sponsorer, kommunale puljer m.v., som typisk tilsvarende dækker udgifter relateret til 
events og derfor kan være meget svingende. 
 
Forbundet har i 2019 ikke været gode nok til at indkræve kontingent fra bl.a. individuelle medlemmer af 
forbundet, skoler, institutioner m.v. og dette skal forbundet være bedre til i 2020. 

Udgifter 

DSRF har i 2019 haft udgifter på 2.272.122 kr. mod budgetterede udgifter på 2.025.135 kr. De øgede 
udgifter skal primært tillægges, at der har været betydeligt højere lønomkostninger, hvilken årsag er 
forklaret tidligere her i beretningen. Samtidig har bevillingen fra DIFs initiativpulje udløst udgiftsposter, 
som ikke var en del af budgettet og der er i få tilfælde blevet anvendt flere midler på udvalgte budgetpo-
ster, som dog referere til det øgede indtægtsgrundlag samt allokeringen af restmidler i de to førnævnte 
projekter. Generelt er der også på udgiftsposterne en stor afvigelse, da det er svært for forbundet at 
estimere de reelle udgifter. 
 
Godt 50% (1.133.215 kr.) af forbundets udgifter knytter sig til lønomkostninger hvilket er med til bl.a. at 
sikre det aktivitetsniveau, som forbundet har været i stand til at bibeholde i 2019 trods færre projekt-
midler, og ikke mindst den daglige rådgivning som foreningerne har adgang til. Tilsvarende anvendes ca. 
42% (955.3436) af forbundets økonomi til aktivitetsbestemte indsatser som fx events, workshops (com-
munity days), uddannelse, talent- og eliteudvikling, udvalgsarbejde m.v. 
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Afvigelser 

Det er værd at bemærke at årets negative resultat primært afviger med +48.132 kr. på grund af for-
skydninger i indtægter og udgifter, og at der er anvendt lidt færre midler under øvrige omkostninger, 
som primært relatere sig til indsatser i de to tidligere nævnte projekter. 
 
Nedenfor fremgår en rækker forklaringer på poster, som afviger i mindre eller højere grad fra det bud-
getterede.  
 

Noter 

På indtægtssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser: 
 
DIF Grundstøtte 

DIFs grundstøtte til forbundene er bl.a. bestemt ud fra hvor mange medlemmer forbundet har. Forud for 
DSRFs optagelse i DIF estimerede DIF et medlemstal for DSRF på 1.000 medlemmer og 15 foreninger. 
Vi mente at disse tal var lavt sat, men det var de tal man ønskede at bestemme forbundets tilskud ud 
fra. På et møde med DIF den 27. oktober 2017, i forbindelse med DSRFs optagelse i DIF, blev der derfor 
indgået en aftale om at man skulle se på problemstillingen i foråret 2019 efter DSRFs foreninger første 
gang fik mulighed for at indberette medlemmer til CFR, med henblik på at forbundet ellers skulle vente 
til 2020 med at få tildelt forbundets berettigede grundstøtte beløb (grundstøtten gives bagudrettet). 
 
I maj 2019 valgte forbundet, på baggrund af tallene som blev indberettet til CFR, at skrive en indstilling 
til DIFs økonomiudvalg, med anmodning om at justere DSRFs grundstøtte så den var tilsvarende det 
medlemsgrundlag som forbundet i CFR havde vist. Indstillingen blev godkendt af økonomiudvalget og 
DSRF blev derfor tildelt yderligere ca. 76.000 kr. 
 
Kontingenter 
Mange foreninger i DSRF har fortsat gratis kontingent grundet optagelse i forbundet i forbindelse med 
STOKED projektet. Der blev givet 3 års gratis kontingent til foreninger ved indmeldelse. Løbende vil 
flere og flere foreninger skulle indbetale kontingent, hvorfor indtægten vil øges over tid. 
 
Som nævnt tidligere har forbundet dog ikke været dygtige nok til, at indkræve kontingent fra private og 
skoler. Det skal forbundet være bedre til i 2020. Tilsvarende har der været flere virksomheder i 2019, 
som ikke har ønsket at fortsætte deres medlemskab af DSRF. 
 
Støtte fra fonde, kommune og organisationer 

Indtægterne tilsvarer de beløb som forbundet er i stand til at hente hjem til primært afvikling af events. 
Som nævnt tidligere kan det være svingende, da det ikke på forhånd vides, hvorvidt ansøgninger til fx 
kommunerne går hjem. Modsat bruges der ikke økonomi ved events, som ikke bliver dækket via de 
penge der søges hjem. I de tilfælde justeres eventens udgifter derefter. 
 
Nationale konkurrencegebyr 

Vi valgte at varetage tilmeldingerne til Midsummer Viking Challenge, som udgør ca. 106.000 kr. af de 
230.424 kr. som er indtægtsført i regnskabet for 2019. Dette var ikke forventeligt ved budgetlægnin-
gen. Derudover er antallet af deltagere på DSRFs events stigende hvilket øger indtægten for nationale 
konkurrencegebyr. 
 

Udbetaling Danmark 

I forbindelse med DSRFs projektchefs orlov i januar og februar 2019 har forbundet fået udbetalt ca. 
60.000 kr. fra Udbetaling Danmark. 
 
På udgiftssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser: 
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Talent- og eliteprogram 
 
Da der i 2018 var brugt færre midler på talent- og eliteprogrammet end forventet og budgetteret, be-
sluttede vi i 2019 at overfører disse midler til talent- og eliteprogrammet i 2019. Dette har medført en 
anelse flere udgifter (11.692 kr.) end budgetteret.  
 
Community Days 
 
Som nævnt tidligere fik vi i 2019 mulighed for at anvende restmidler fra STOKED og VM Legacy projek-
terne til bl.a. workshops, hvilket denne udgiftspost dækker. Udgifterne relaterer sig derfor til den tilsva-
rende indtægt via projekter. 
 
Danish SUP Tour 
 
Til Danish SUP Tour har vi i 2019 indkøb nye race lycras til 25.800 kr. som er årsagen til at udgifterne 
afviger med ca. 25.300 kr. fra det budgetterede. Udgifterne blev dækket ind via restmidler i STOKED 
projektet, som var allokeret til eventudstyr. 
 
Danish Surf Tour 
 
Da to ud af fire stop på Danish Surf Tour 2019 blev aflyst grundet vejr- og bølgeforhold, har der været 
afholdt færre udgifter på årets surf tour. 
 
DM SUP & Prone Paddleboarding 
 
Vi havde igennem restmidler fra VM Legacy projektet mulighed for at understøtte DM SUP & Prone 
Paddleboarding 2019 i højere grad end forventet. Udgifter gik til at organisere og afvikle eventen, hvori 
Aalborg SUP Crossing for bredden indgik.  
 
Midsummer Viking Challenge 
 
Udgifter som relatere sig til Midsummer Viking Challenge modsvarer nogenlunde de indtægter der kom 
via deltagergebyr samt de 50.000 kr. som blev besluttet at bruge på eventen via restmidler i STOKED 
projektet. Der mangler derved forsat at bliver overført et restbeløb af deltagergebyr til Midsummer Vi-
king Challenge 2020. 
 
Udvalgsarbejde, støtte til foreninger, eventudstyr, undervisningsmaterialer og worshops 
 
Der er i regnskabet for 2019 en række udgiftsposter, som ikke modsvarer tilsvarende poster i budgettet 
for 2019. Det skyldes hovedsagligt at disse udgifter er blevet placeret under andre relevante poster. Fx 
er udgifter til udvalgsarbejde placeret under IOC Solidarity projektet, støtte til foreninger under Danish 
National Surfing Day, eventudstyr under Danish SUP Tour og Danish Surf Tour, undervisningsmaterialer 
under lønomkostninger og workshops under community day. 

Balancen 

Med årets resultat (-178.346 kr.) reduceres forbundets egenkapital til 263.530 kr. Forbundet ønsker på 
sigt, at oparbejde en stærkere egenkapital, som skal skabe en vis tryghed for både forbundets medlem-
mer, men også forbundets ansatte i tilfælde af utilsigtede udgifter. 
 

Likviditet 

Likviditeten i forbundet må siges at være begrænset, men med midler sikret via fonde de kommende 3 
år, vurderer forbundet at likviditeten er tilfredsstillende. Forbundet ønsker dog at bemærke, at det fort-
sat er ønsket, at oparbejde en endnu stærkere likviditet, da meget af forbundets drift fortsat beror på 
ekstern finansiering. 
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Konklusion 

Resultatet for 2019 vurderes tilfredsstillende, med udgangspunkt i de valg, som forbundet har måtte 
tage undervejs. Her refereres særligt til udgifter forbundet med forlængelsen af Martin Bros ansættelse 
fra d. 1. juni til 31. december 2019 (7 mdr), som øgede lønudgifterne i forbundet betydeligt. 
 

Forventninger til de kommende år 

Det er som nævnt tidligere lykkedes, at rejse midler via fonde til to nye projekter, som resulterer i at for-
bundet de næste 2 år har tre fuldtidsansættelser sikret. Efter det andet år vil to fuldtidsansættelser 
være sikret i ydereligere 1 år. Ansættelserne er alt afgørende for forbundets aktivitetsniveau og fort-
satte vækst, men da ansættelserne samtidig beror på projektmidler, er det essentielt at forbundet over 
de kommende år retter fokus mod potentielle indtægtskilder, som vil kunne generere en tilstrækkelig 
økonomi til, at kunne udvikle forbundet og fortsætte væksten inden for surf, SUP og white water spor-
ten. 
 
Forbundet vurdere samtidig at den estimerede vækst i antal af foreninger, medlemmer, interesseorgani-
sationer m.v. vil øge den generelle indtægt i forbundet over tid. 

Begivenheder efter balancedagen 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, 
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 
4 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager 
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Surf & Rafting Forbund for 2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbun-
det, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå uni-
onen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Tilskud 

Projekttilskud indregnes med det tilskud der er modtaget i regnskabsåret fra tilskudsyder, et eventuelt 
mindre forbrug hensættes i regnskabet som en forpligtelse.  

Administration 

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger forbundet til forbundets administrative drift, 
herunder husleje, administration, lønninger, kontorhold mv.  

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Finansielle indtæg-
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Periodisering af indtægter og omkostninger 

Indtægter og omkostninger fordeles på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet 
og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunkt.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, som omfatter anskaffelsesprisen.  

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi herefter: 

 Brugstid   

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.  
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DSRF’S HOVEDLINJER I FREMTIDEN 
 
 
 

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 
 

16. maj 2020 

’New Wave’ DSRF Strategi 2020 - 2028    
Processen omkring DSRF Olympic Solidarity projekt på møderne i januar og november 2019, lagde 
grundstenene for den strategiproces som bestyrelsen kickstartede i marts 2020. Strategiarbejdet 
bliver en hjørnesten i bestyrelsesarbejdet i 2020, og i møder med miljøet. Der er nedsat en intern 
arbejdsgruppe med bestyrelse og sekretariatsrepræsentanter, og planlagt et 8 måneders forløb 
med inddragelse af DSRFs medlemsforeninger, interessenter og samarbejdspartnere. Det er 
planen at strategiprocessen afsluttes i oktober 2020. Der vil løbende blive kommunikeret ud om 
forløb, proces og muligheder for at blive inddraget. 
Det er bestyrelsens formodning, at der på baggrund af arbejdet med NEW WAVE vil være behov 
for en større justering af forbundets vedtægter. I så fald vil eventuelle justeringer bliver fremlagt 
på Årsmødet 2021.  
 

STOKED Sustain launch   
I 2020 skal STOKED Sustain skydes i gang. Projektet er efterfølgeren til det succesfulde partnerskab 
med Nordea-fonden som DSRF har haft i perioden 2016-2018. Projektet vil i perioden 2020-2022 
give os mulighed for at skabe et fokus på at skabe identitet, livsglæde og nye fællesskaber med 
surfing og SUP som omdrejningspunkt. Både klubber, selvorganiserede, skoler, surfshops m.v. er i 
fokus. Læs mere om projektet og indsatserne her  https://www.dsrf.dk/hvad-er-stoked-sustain/.     
 

Fri på vandet  
I år starter DSRF nye projekt FRI PÅ VANDET. Med projektet vil forbundet sammen med op til 10 
medlemsforeninger tilbyde surf og stand up paddle (SUP) aktiviteter til personer i Danmark med 
en psykisk lidelse, som depression, angst og stress. Projektet er støttet af Friluftsrådet. Læs mere 
om projektet her https://www.dsrf.dk/fri-pa-vandet/hvad-er-fri-pa-vandet/  
 

Forhandling om ny DIF Strategi 2022-2025 
DSRF har arbejdet målrettet og effektivt med den nuværende strategiaftale med Danmarks 
Idrætsforbund (for perioden 2018-2021), og har løbende leveret flot på både proces- og 



 
 

resultatmål. I efteråret 2020 indleder bestyrelsen sammen med vores DIF konsulent, arbejdet med 
at skabe rammer og sigtelinjer for forbundets nye strategiaftale der skal løbe fra 2022-2025. 
Processen skal afsluttes primo 2021, idet alle specialforbunds nye strategiaftaler skal godkendes af 
DIF bestyrelse foråret 2021 inden årsmødet i maj 2021, og endeligt på budgetmøde oktober 2021. 
Vi forventer en markant udvidet strategiaftale med flere strategispor, der inkluderer flere af 
forbundets arbejdsområdet og udviklingspotentialer. Dette vil betyde en øget økonomi og 
strategistøtte fra DIF i årene fra 2022 og frem. Strategien skal tage udgabgspunkt i DIFs nye 
Politiske Program 2020-2024, der forventes vedtaget på DIFs årsmøde i maj 2020.  
 

Euro SUP 2020, Bud på EM SUP 2022 og International Eventstrategi  
Sport Event Denmark har rettet henvendelse til DSRF med opfordring om at forfølge muligheden 
sammen med WATERZ at afholde Europamesterskaberne i SUP i nær fremtid. DSRF er allerede i 
2020 gået i samarbejde med Hvide Sande/Ringkøbing-Skjern Kommune om værtskabet af en event 
på Euro SUP Touren 2020, som en del af de events som skal udbrede WATERZ Festivalen til en 
helårsevent. 
 
Bestyrelsen skal sammen med eventudvalget se på grundlaget for at DSRF opbygger en 
projektorganisation, der kan samarbejde med WATERZ, lokale foreninger og virksomheder i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, om værtskabet af ESF Euro SUP 2022. Alternative placeringer og 
samarbejdspartnere, herunder også Friends of Cold Hawaii/Thisted Kommune undersøges også for 
at få et bredere grundlag for rekruttering af fremtidige internationale events. Det forventes at 
arbejdet kan munde ud i en egentlig international eventstrategi i DSRF, der kan ære 
retningsvisende for eventarbejdet i de kommende 5-10 år.    
 

Evalueringer af gennemførte projekter  
I 2020 evalueres de to Nordea-fonds støttede projekter ‘STOKED - Aktive unge i det våde element’ 
og ‘Event som motor/Folkeligt VM SUP 2017’. Det foregår ved forbundets egne 
projektevalueringen, men også via samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) som 
gennemfører eksterne og uvildige analyser, der skal samle op på projektmål, læring og 
perspektiver på forbundets to store indsatser. Rapporterne vil blive offentligt tilgængelige og vi 
forventer at præsentere resultater og ny viden via nyhedsbrev, hjemmeside og ved kommende 
forbundsevents.  
 

International idrætspolitisk strategi  
DSRF er udvalg til deltagelse på Nordic International Leadership Education (NILE) i 2019-20, et 
nordisk samarbejde der skal styrke specialforbundenes internationale idrætspolitiske arbejde. Vi 
vil igennem 2020 udarbejde en egentlig international idrætspolitisk strategi, der skal være med til 
at lægge sigtelinjer for fremtidige idrætspolitiske kampagner, der kan fastholde nuværende og 
sikre yderligere idrætspolitiske positioner i vores internationale moderorganisationer European 
Surfing Federation, International Surfing Association og International Rafting Federation.  
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Kontingentstruktur i Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF)  
DSRF har i øjeblikket en kontingentstruktur som muliggør at foreninger, selvorganiserede, skoler 
og virksomheder kan opnå medlemsskab af DSRF. Kontingentet er pt. som følgende:  
 
Foreninger: 800,- kr. 
Selvorganiserede: 100,- kr. 
Skoler, institutioner m.v.: 400,- kr. 
Surf shop/skole: 400,- kr.  
 
Bestyrelsen foreslår på baggrund af nye tiltag for skoler, institutioner m.v. en justering i 
kontingentet for netop denne gruppe til 1.000 kr. Stigningen hænger sammen med, at forbundet 
fremadrettet ønsker at øge indsatsen for skoler betydeligt, og således udvikle særlig målrettet 
materialer, koncepter og uddannelser. 
 
I perioden 2020 - 2022 vil forbundet via økonomien i projektet STOKED SUSTAIN tilbyde nye 
foreninger 3 års gratis medlemskab. Der tages udgangspunkt i ovenstående kontingent, hvor ved 3 
års kontingent indbringer en indtægt til forbundet på 2.400,- kr. pr. forening. Tilsvarende 
begynder flere af de foreninger, der fik 3 års gratis medlemskab igennem det første STOKED 
projekt, som kørte fra 2016 – 2018, at skulle indbetale ordinært kontingent på 800,- kr. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor ingen ændringer i kontingentstrukturen for foreninger, 
selvorganiserede og surf shop/skoler, men ønsker at bemærke overfor medlemmerne, at der i 
forbindelse med det nye strategiarbejde (NEW WAVE) i 2020, også vil blive diskuteret hvordan der 
skabes en fremadrettet bæredygtig økonomisk model for forbundet. DSRF har blandt andet haft et 
kontingent for foreninger på 800,- kr. siden 2013. Der er dog sket en markant udvikling af DSRF 
siden hen, hvor forbundet er gået fra 10 foreninger til 65 foreninger og fra 600 medlemmer til ca. 
3.500 medlemmer. Udviklingen sætter et massivt pres på de ansatte i sekretariatet, hvor 
rådgivningsarbejdet med foreninger, eventudvikling og afvikling, uddannelse, projektudvikling m.v. 
fylder langt mere i dag end hidtil. Der er derfor fremadrettet behov for at se på 
indtægtsgrundlaget i forbundet, hvoraf kontingentet for foreninger, vil være en af de mange 
knapper man kan skrue på. Bestyrelsen vil i løbet af 2020 diskutere økonomien i forbundet og 
forventer, at der gradvist over de næste par år, vil bliver foretaget flere justeringer.  
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Generelt 
Vi ønsker med følgende notat at redegøre for udvalgte poster i Dansk Surf & Rafting Forbunds 
budget for 2020. 
 
Det skal bemærkes at budgettet er afhængigt af, at de ændringer som bestyrelsen har fremlagt 
vedr. kontingentstruktur og kontingentsatser på årsmødet 2020 vedtages. Derudover skal det 
nævnes, at vi fra 2020 har valgt at indarbejdet forbundets projektøkonomi for henholdsvis 
”STOKED SUSTAIN” og ”FRI PÅ VANDET” projekterne. Det betyder, at midler som relatere sig til 
projekterne nu indgår i forbundets totaløkonomi, deraf både indtægter og planlagte udgifter i 
projekterne. 
 
 
Indtægter 
For indtægter fra DIF gælder det at grundstøtten opjusteres til 412.000 kr. grundet den 
indfasningsmodel som DIF operere med (25%, 50%, 75% og 100%) over en 4-årig periode. Vi er i 
2020 på 3. år af indfasningen og derved 75% af den grundstøtte som forbundet er berettiget. 
 
Indtægter via kontingenter er justeret ud fra hvornår klubberne skal begynde at betale kontingent 
med reference til, at mange klubber via STOKED projektet (2016-2018) har modtaget 3 års gratis 
kontingent. Samme tilbud til foreningerne er gældende for projektet STOKED SUSTAIN og 
indtægterne i relation til kontingenter vil derfor gradvist stige over de kommende år. 
 
Som nævnt indledningsvis er projektøkonomien for de projekter som er igangværende i DSRF 
anført som indtægter. Begge projekter startes op i 2020, og da der foreligger en stor investering i 
første år for begge projekter (indkøb af udstyr, udvikling og igangsættelse af koncepter m.v.) er 
der anført en relativ stor ”indtægt” for begge projekter. Henholdsvis 1.500.000 kr. for FRI PÅ 
VANDET og 2.023.575 kr. for STOKED SUSTAIN. 
 
Det er lykkes os at fortsætte det gode samarbejde med en række kommuner, sponsorer og andre 
organisationer i 2020, og derfor ses der her et indtægtsgrundlag på henholdsvis 175.000 kr. og 
105.000 for disse poster. Det er bl.a. aftaler med Thisted Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune 
og kommercielle samarbejdspartnere om støtte til en række events, som sikre os indtægterne. 
 



 
 

 
Der er en tilbageværende rest via vores ansøgning til Olympic Solidarity Foundation, som i 2020 vil 
blive anvendt til arbejdet med udviklingen af forbundets nye strategi; NEW WAVE. 
 
Der forventes et nogenlunde samme aktivitetsniveau på uddannelses- og eventområdet i 2020 
som i 2019, dog med en opjustering på antallet af deltagere i DSRFs events, hvilket forklare de 
anførte indtægter herunder. Trods situation med Covid-19 i foråret 2020 forventer vi, at budgettet 
for denne part er rammende. 
 
 
Udgifter 
På udgiftssiden er der noteret udgifter til medlemsorganisationer, hvilket er tilsvarende de 
tidligere år. 
 
Udgifter til bl.a. talent- og eliteprogram, DSRF Surf Træningscentre, landstrænere m.v. relatere sig 
til den strategiaftale, som DSRF har indgået med DIF og derfor de midler, som tilføres DSRF fra 
netop DIF. Til forskel fra tidligere år, har vi dog prioriteret at afsætte 100.000 kr. til SUP 
landsholdet, da arbejdet med SUP eliten ikke er en del af strategiaftalen med DIF. Det er vores 
vurdering, at prioriteringen af SUP eliten er vigtig for fastholdelse og motivation såvel som 
branding og værdi for SUP sporten som helhed. 
 
Der er budgetteret med udgifter til en lang række af DSRFs events. Beløbene modsvarer det der 
forventes at være af indtægter fra kommuner, sponsorer, deltagegebyr m.v. i forbindelse med 
afviklingen af events. For Danish Surf Tour gælder det bl.a. også at touren over en årrække har 
opsparet mindre beløb til senere investering for, at kunne kvalificere touren. 
 
Udgifter i relation til forbundets projekter, STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET, er som noget nyt 
indarbejdet i forbundets totaløkonomi med særlige budgetposter hertil. I budgettet er det muligt, 
at se hvilke hovedområder pengene bliver anvendt indenfor. 
 
Udgifter til lønninger er udregnet på baggrund af tre årlige fuldtidsansættelser, hvoraf 2 af 
ansættelserne er finansieret via projektmidler. Dertil forventes der en ansættelse af en 
deltidsmedarbejder, som kan assistere forbundet med økonomi og diverse administrative 
opgaver. Desuden har vi i 2020 valgt at ansætte flere af vores undervisere på timelønnet 
kontrakter, hvorfor udgifter i relation til uddannelse af nye instruktører, trænere m.v. indarbejdes 
i de totale lønudgifter. 
 
Udgifter til lokaler, bil og andre administrationsomkostninger følger niveauet fra de tidligere år. 
Dog er det grundet tilførslen af projektøkonomi blevet muligt, at understøtte udgifter til fx drift af 
bil, forsikringer m.v. hvorfor disse udgifter ikke skal afholdes af forbundets egen økonomi. 
 
Nettoresultat 
Der er i 2020 budgetteret med et underskud på lige knap 34.000 kr. Det skyldes primært, at vi i 
2020 har skulle afholde flere udgifter end forventet til revision, da de tidligere projekter, STOKED 
og ”Et folkeligt Verdensmesterskab” har skulle afsluttes med revision i foråret 2020. Desuden 



 
 

afskrives forbundets bil fortsat med 48.000 kr. om året. Det er vurderingen at budgetteringen af at 
underskud på knap 34.000 er tilfredsstillende set i lyset af at DSRFs egenkapital er lige knap 
264.000 kr. 



BUDGET 2020 - Dansk Surf & Rafting Forbund

Kontonr. Kontotype Beløb

1101 DIF Strategistøtte 560.000
1102 DIF Grundstøtte 412.000
1103 DIF Initiativpulje 0
1105 FRI PÅ VANDET - Friluftsrådet (PROJEKT) 1.500.000
1106 STOKED SUSTAIN - Nordea-fonden (PROJEKT) 2.023.575
1110 Kontingent - Foreninger 32.000
1111 Kontingent - Private 30.000
1112 Kontingent - Virksomheder 15.000
1114 Kontingent - Skoler, institutioner mv. 10.000
1117 Kontingent - STOKED foreninger 36.000
1121 Støtte fra fonde, kommuner og organisationer 175.000
1122 IOC Solidarity støtte (Projektmidler) 20.000
1123 Sponsorater 105.000
1129 Honorar 0
1130 DSRF Instruktør/dommer kursusgebyr 125.000
1131 ISA Instruktør/dommmer kursusgebyr 15.000
1132 Kursusmaterialer 0
1141 Undervisning & Events 15.000
1142 Camps 20.000
1143 Nationale konkurrencegebyr 182.000
1144 Internationale konkurrencegebyr 40.000
1145 Lejeindtægter 0
1146 Merchandise 15.000
1185 Returbeløb 0
1195 Salg til øvrig udland - varer 0
1196 Salg til øvrig udland - ydelser 0
1197 Salg til EU - varer 0
1198 Salg til EU - ydelser 0
1199 Indtægter i alt 5.330.575

1200 Salgsomkostninger
1201 Medlemsorganisationer -14.000
1202 IOC Solidarity (Projekt) -20.000
1203 Talent- og eliteprogram -150.000
1204 SUP Landshold -100.000
1205 DSRF Surf Træningscentre -25.000
1206 International konkurrencedeltagelse -40.000
1208 Landsholdstræner team -25.000
1209 Community Days -28.454
1211 Danish SUP Tour -100.000
1212 Danish Surf Tour -115.000
1213 Danish White Water Games -20.000
1214 DM SUP & Prone Paddleboarding -15.000
1215 Eurotour 2020 -150.000
1216 Camps 0
1217 Danish National Surfing Day -15.000
1219 Midsummer Viking Challenge -45.000
1220 Undervisning, kurser & events -10.000
1221 ISA Instruktørbeviser -15.000
1222 Surftræneruddannelse 0
1223 Konceptudvikling & manualer -5.000
1224 Projektudvikling -10.000
1225 Udvalgsarbejde -20.000
1226 Rådgivning -5.000
1227 International repræsentation (dommere m.v.) -5.500



1229 Frivillighedstrategi -5.000
1233 Sponsorstøtte til ParaSurfing -3.500
1234 Donationer 0
1240 FRI PÅ VANDET - Foreningsaktiviteter -382.000
1241 FRI PÅ VANDET - Udstyr & Events -597.500
1242 FRI PÅ VANDET - Kommunikation, PR, medie m.v. -55.000
1243 FRI PÅ VANDET - Projektledelse -74.000
1244 FRI PÅ VANDET - Buffer -25.000
1250 STOKED SUSTAIN - Foreningsudvikling -289.875
1251 STOKED SUSTAIN - Beachlife -45.000
1252 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede -115.000
1253 STOKED SUSTAIN - Events & Camps -282.700
1254 STOKED SUSTAIN - Uddannelse -367.500
1255 STOKED SUSTAIN - Workshops -48.000
1256 STOKED SUSTAIN - Medie, kommunikation & PR -193.500
1257 STOKED SUSTAIN - Projektledelse -40.000
1258 STOKED SUSTAIN - Transport -46.000
1259 STOKED SUSTAIN - Buffer -20.000
1291 Returbetalinger 0
1292 Diverse -5.000
1293 Refunderinger og erstatninger 0
1294 Køb af varer - EU 0
1295 Køb af ydelser - EU 0
1296 Køb af varer - øvrig udland 0
1297 Køb af ydelser - øvrig udland 0
1298 Andre direkte omkostninger 0
1299 Salgsomkostninger i alt -3.527.529

1300 Bruttoresultat 1.803.046

1400 Lønomkostninger
1410 AM-indkomst,inkl. ATP-bidrag, pension m.v. -1.500.000
1430 Personalegoder -17.000
1440 Personalepleje -4.000
1454 Samlet betaling - arbejdsgiverbidrag -8.500
1460 Undervisere, selvstændige -30.000
1462 Dommer godtgørelse 0
1499 Lønomkostninger i alt -1.559.500

1500 Lokaleomkostninger
1510 Husleje, Idrættens Hus -46.000
1540 Vedligeholdelse og rengøring -4.000
1550 Forsikringer (lokale) 0
1599 Lokaleomkostninger i alt -50.000

1600 Marketing- og rejseomkostninger
1605 Konferencedeltagelse 0
1610 Årsmøder nationalt/internationalt -5.000
1620 Transport og rejser, ansatte -7.000
1630 PR, medie og markedsføring -2.000
1670 Fragt -3.500
1699 Marketing- og rejseomkostninger i alt -17.500

1700 Bilomkostninger
1705 Transportudgifter -4.000
1710 Brændstof -7.500
1720 Vedligeholdelse -12.000
1730 Parkering -1.000
1740 Bilforsikring -8.500



1750 Grøn afgift (vægtafgift) -8.500
1799 Bilomkostninger i alt -41.500

1800 Administrationsomkostninger
1801 Mødeudgifter -5.000
1802 Kontorartikler -1.000
1803 Website og softwareprogrammer -10.500
1804 Telefon og internet -10.000
1810 Hardware 0
1811 Små anskaffelser -1.000
1812 Inventar -12.000
1813 Regnskabsprogram -4.000
1814 Lønsystem (Bluegarden) -3.500
1830 Kørselsgodtgørelse for ansatte -15.000
1850 Forsikringer -5.000
1855 Idrættens forsikringer -5.000
1860 Revision -44.000
1899 Administrationsomkostninger i alt -116.000

1900 Resultat før afskrivninger og renter 18.546

2200 Finansielle indtægter
2210 Realiserede kursgevinster og -tab 0
2220 Rykkergebyrer 0
2230 Renteindtægter 0
2299 Finansielle indtægter i alt 0

2300 Finansielle udgifter
2310 Renteudgifter -3.000
2320 Bankgebyrer -1.500
2330 Af- og nedskrivninger -48.000
2399 Finansielle udgifter i alt -52.500

2400 Resultat før ekstraordinære poster -33.954

2600 Nettoresultat -33.954
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Valg til DSRFs bestyrelse 2020 
 
Ved Årsmødet 2020 vil flere personer fratræde deres poster i DSRFs bestyrelse. Det gælder følgende: 
 

- Casper Steinfath, næstformand 
- Brian Hansen, kasserer 
- Kasper Brix, bestyrelsesmedlem 
- Nikolaj Vang, bestyrelsesmedlem 

 
I forbindelse med DSRFs årsmøde 2019 foretog repræsentantskabet ændringer i vedtægterne, som 
muliggør at DSRFs bestyrelse kan bestå af 6-8 medlemmer. Dermed er det ikke afgørende, at der vælges 4 
medlemmer til bestyrelsen i 2020, men de tilgængelig pladser vil naturligvis være ledige for dem der måtte 
ønske at stille op. 
 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter ikke på valg i 2020: 
Jakob Færch, formand 
Katrine Kock Frandsen, bestyrelsesmedlem 
Carsten Sørensen, bestyrelsesmedlem 
Nikolaj Vang, bestyrelsesmedlem (fratræder før tid) 
Emma Heidemann, suppleant 
 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter på valg: 
Casper Steinfath, næstformand (genopstiller ikke) 
Brian Hansen, kasserer (genopstiller ikke) 
Kasper Brix, bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke) 
Claus Jokumsen, bestyrelsesmedlem (genopstiller) 
 
Valg til DSRFs bestyrelse 2020 
Ved Årsmødet 2020 vil det med udgangspunkt i ovenstående, være muligt at stille op til følgende 
bestyrelsesposter: 
 

- Næstformand 
- Kasserer 
- Bestyrelsesmedlem 
- Bestyrelsesmedlem (rep. skoler) 



 
 

Kandidater til DSRFs bestyrelse 2020 
Med udgangspunkt i de ledige bestyrelsesposter og nuværende bestyrelsesmedlemmer, som enten ikke 
genopstiller eller frasiger deres bestyrelsesposter før tid, melder følgende deres kandidaturer: 
 
Katrine Kock Frandsen, ønsker at stille op til posten som Næstformand 
Emma Heidemann, ønsker at stille op til posten som ordinært bestyrelsesmedlem 
Claus Jokumsen, ønsker at genopstille til posten som ordinært bestyrelsesmedlem (rep. skoler) 
 
De nævnte kandidaturer muliggør at yderligere kandidater, såfremt disse ikke ønsker at stille op til 
ovenstående poster, kan stille op til følgende ledige poster: 
 

- Kasserer (2020-2022), vælges for 2 år 
- Bestyrelsesmedlem (2019-2021), vælges for 2 år  
- Bestyrelsesmedlem (2019-2021), vælges for 2 år 
- Suppleant (2019-2021, vælges for 2 år 

 
Forbundet anbefaler, at der blandt repræsentantskabet som minimum findes én kandidat til posten som 
kasserer eller ordinært bestyrelsesmedlem og én kandidat til posten som suppleant, hvilket vil være kravet 
for, at forbundet kan danne en fuldtallig bestyrelse jf. forbundets vedtægter. 
 
Kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest d. 1. juni 2020. Kandidatur med tilhørende 
valgoplæg sendes til michael@dsrf.dk. 
 
Et valgoplæg bør indeholde: 
 

1. Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening. 
2. Kort beskrivelse (4-5 linker) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse 
3. Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
4. Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/rafting miljø 
5. Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
6. Erhvervserfaring 

 
Kandidaten får mulighed for på Årsmødet at præsentere sit kandidatur. 
 
 



ALOHA & TAK FOR 2019


