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REFERAT 

 
Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 

 
DATO: 4. april 2018 
TID: 20.30 – 22.30 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Caspers Steinfath (CS), Rie Gjedsted (RG), Thomas Bay (TB), Alicja 
Cupial (AC), Hans Lindborg (HL), Trine-Cecilie Jensen (TJ), Kasper Brix (KB), Bjarke Voetmann (BV), 
Michael Lindberg (ML) 
 
Afbud: HL, RG 
Ordstyrer: JF 
Referent: ML 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Dagsorden godkendt 
b. Punkter til eventuelt 

i. Grønt Forbund under DIF 
ii. Medlemsregistrering for DSRF klubber 
iii. Status på talent og elite arbejdet 

 
2. Status omkring Danish Surf Tour 2018 

a. Michael Lindberg orienterede om status på Surf Touren 2018.  
 

3. Eksklusion af Hans Lindborg fra DSRF bestyrelse og DSRFs aktiviteter 
a. HL blev valgt ind i DSRFs bestyrelse i 2017 og har siden haft ansvaret i bestyrelsen for bl.a. 

surf touren, dommerudvikling og managerrollen for surf landsholdet. 
b. Bestyrelsen finder det besynderligt at HL, som selv har valgt at være ansvarlig i bestyrelsen 

for bl.a. arbejdet med surf touren, har valgt med sin ageren at kompromittere det arbejde 
som DSRF har fortaget sig mig surf touren igennem de sidste 4 år. 

c. CS: CS kom med sine kommentarer på situationen med HL og HLs ageren i forhold til surf 
touren. CS taler meget med personer i miljøet qua sin person. CS er frustreret over 
situationen og kan ikke være enig med HLs og Mads Ejstrups synspunkter i at skulle skabe 
en ny surf tour uden for DSRF. Det er uacceptabelt at HL og Mads Ejstrup tager miljøet som 
gidsler og det er demotiverende og ødelæggende for miljøet og udøverne.  

d. JF: Det er problematisk at der sidder et bestyrelsesmedlem som modarbejder de 
udviklingstiltag som DSRF fortager sig. 

e. CS: Det er vigtigt at vi lære fra den her situation og ikke ender i en lignende situation igen. 
Hvordan takler vi fx surf miljøet fremover for at sikre en rød tråd mellem DSRF og surferne 
og en god forståelse af DSRF mellem surferne. 

f. KB: Det er vigtigt at de ambassadører DSRF har i Klitmøller og omegn er med til at tale 
sagen overfor surferne. 

g. ML: På baggrund af det seneste arbejde med talent og elite strategien i forbundet og de 
seneste oplæg og møder med surferne tegner der sig et billede af, at man i surf miljøet har 
meget svært ved at forstå hvad DSRF kan og gør for sporten. ML bakker derfor op om KBs 
og CSs kommentarer. 

h. TB: TB kommentere på sagen og siger blandt andet at vi skal passe på ikke at sætte HL op 
på en piedestal, men komme videre og undlade at bruge for meget tid og for mange kræfter 
på sagen. 
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i. AC: Oplevelsen er at HL er meget svær at kommunikere med og hele konflikten omkring 
surf touren er rigtig skidt for det danske surf miljø. 

j. JF: Vi har igennem ISA fået opbygget en dommerstab med først Hollandske Lex Donse som 
Head Judge og senere med HL som Head Judge. Det arbejder må vi starte forfra på grund 
af HLs beslutning hvilket er et stort tab for dansk surfing og surf touren. 

k. Beslutning: Bestyrelsen beslutter med henvisning til forbundets vedtægter §16 at 
Hans Lindborg skal ekskluderes fra bestyrelsen og de af DSRFs aktiviteter HL har 
været ansvarlig for. Syv medlemmer stemte for eksklusionen. 

 
4. Status på årsmødet 

a. JF orienterede om hvad der er på dagsordenen på årsmødet, herudover at TJ trækker sig 
fra bestyrelsen pga. manglende tid og at RG ikke genopstiller til bestyrelsen. Samtidig har 
Claus Jokumsen, ansvarlig for HF Cold Hawaii, meddelt sit kandidatur til bestyrelsen. Der er 
således fortsat én plads ledig i bestyrelsen. 

b. ML orienterede om status for årsmødet ift. program og tilmeldte. Der er omkring 60 personer 
tilmeldt til årsmøde og workshop dagen. 

 
5. Eventuelt 

a. Grønt Forbund under DIF 
i. DIF har gennem de seneste år arbejdet med en mærkningsordning for at certificere 

forbundene som ”grønne forbund”. Det betyder at forbundet arbejder for og initiere 
tiltag som er miljørigtige. 

b. Medlemsregistrering for DSRF klubber 
i. DSRF er blevet gjort bekendt med at nogle af DSRFs foreninger, som også er 

medlem af DGI eller andre forbund, igennem den officielle medlemsregistrering i 
CFR (Centralt Forenings Register) er blevet bedt om at registrere deres medlemmer 
under Kano og Kajak. 

ii. Bestyrelsen undrer sig over at klubber presses til at registrere deres medlemmer i 
regi af en Kano og Kajak aktivitet trods at medlemmerne er aktive medlemmer i 
DSRF, og vil fremover være opmærksomme på problemet. 

c. Status på talent og elite arbejdet 
i. DSRF afviklede i marts den første talent og elitesamling efter optagelsen i DIF som 

har muliggjort at forbundet nu strategisk og økonomisk har mulighed for at arbejde 
med talent og elite miljøet. Til samlingen var der 26 deltagende udøvere som DSRF 
vurdere som et rigtig fint fremmøde. Dagen efter samlingen var surferne indkaldt til 
mindre gruppemøder á 3-4 surfere, hvor den enkelte surfers ambitioner, behov, mål 
m.v. var i fokus. 
Der har efterfølgende været en god positiv respons på hele strategien og oplægget. 
Der arbejdes derfor videre med strategien og de forskellige tiltag. 


