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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

ONLINE VIA ZOOM 
 

DATO: 9/12 - 2020 
TID: 20.00 - 22.00 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Frandsen (KKF), Claus Jokumsen (CJ), Olli Fischer (OF), 
Emma Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Sofie Hammelsvang, Simon Brucz (SB) 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Dagsorden godkendt, ingen punkter til eventuelt. 

 
2. CAS afgørelsen vedr. Stand up paddle sporten 

a. Brev fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) vedr. CAS afgørelsen 
i. På baggrund af CAS-afgørelsen vedr. SUP sportens internationale tilhørsforhold 

(afgørelsen faldt i august 2020) har DIF sendt et officielt brev til DSRF, DS og DKF 
med deres fortolkning og konklusioner på CAS afgørelsen og dennes betydning for 
organiseringen og mulighederne for at opnå støtte til SUP-sporten i DIF-regi. 
 
På et overordnet plan har DIF besluttet, at SUP sporten i en dansk kontekst skal 
”sættes fri” (betegnelse brugt af DIF) som konkret betyder, at der nu er åbnet op 
for, at alle 62. forbund under DIF som ønsker at arbejde med SUP sporten, kan søge 
om støtte hertil. Det betyder bl.a. at der kan søges om officielle DIF godkendte DM, 
aktivitetstilskud, puljemidler og strategimidler m.v. med henblik på udviklingen af 
SUP sporten. I brevet nævner DIF, at en eventuel støttet vil blive givet på baggrund 
af faglige vurderinger. 
 
Det er bestyrelsen generelle holdning, at det er positivt, at der nu er åbnet op for 
mulighederne for at understøtte SUP sporten økonomisk. Samtidig mener 
bestyrelsen dog også, at DIFs tolkning af CAS-afgørelsen ikke er i tråd med de 
konklusioner der foreligger i CAS-afgørelsen og at DIFs tolkning strider imod nogle 
principielle regler ift. bl.a. det olympiske charter, herunder reglen om ”one sport 
one federation”, og derfor har bestyrelsen valgt at gå videre med sagen. 
 

ii. At DSRF tolker CAS-afgørelsen anderledes end DIFs beslutning, skyldes bl.a. at CAS 
afgørelsen eksplicit nævner, at indenfor den olympiske bevægelse (herunder de 
nationale olympiske komitéer, DIF) er ISA (herunder DSRF i Danmark) det eneste 
forbund, som skal kunne arbejde med sporten. I forlængelse af brevet fra DIF har 
ML og JF holdt møde med administrationen for, at få bragt klarhed over den 
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indstilling administrationen har lagt frem til DIFs bestyrelse og den beslutning der 
foreligger fra DIFs bestyrelse. Det har i den sammenhæng været vigtigt, at få belyst 
de udfordringer og uklarheder DSRF mener der foreligger i den beslutning DIF 
bestyrelsen har foretaget. 
 

iii. I en videre dialog med DIFs bestyrelse har det været essentielt at inddrage en 
dansk advokat, som er bekendt med sportsjura qua vedkommendes tidligere 
arbejde ved netop CAS domstolen i Schweiz. Advokaten har udarbejdet et dansk 
notat, som vil blive brugt i den fremadrettede dialog med DIF. 
 

iv. OF spurgte ind til bestyrelsens rolle og hvorvidt bestyrelsen skal godkende en 
eventuel videre proces i forløbet. JF svarede at vi nu afventer hvad Niels Nygaard 
(formand i DIF) vender tilbage med. Jakob kommer med en orientering til resten af 
bestyrelsen efter møde med DIF d. 15/12.  

 
3. Atleter/medlemmers deltagelse ved internationale events 

a. Vejledning og regler for landsholdsdeltagere 
i. Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med danske atleter som ønsker at stille op til 

forskellige internationale events herunder ICF sanktionerede events og diskuterede 
derfor forskellige muligheder og udfordringer. 
 
ML synes at problemstillingen skulle skelne mellem landsholdsatleter under DSRF 
og almindelige medlemmer/konkurrenceudøvere med medlemskab af DSRF. For 
landsholdsudøvere bør der være klare retningslinjer omkring atleternes deltagelse i 
andre IF mesterskaber end ISA, også med henvisning til DSRFs loyalitet overfor ISA. 
For almindelige medlemmer bør forbundet ikke kunne stille betingelser for hvilke 
konkurrencer udøverne ønsker at deltage i.  
 
CJ nævnte at det også overfor landsholdsudøvere skal gøres klart hvor stor 
betydning konflikten omkring organiseringen af SUP sporten har haft for 
mulighederne i at understøtte sporten og den lange kamp som både ISA og DSRF 
har taget gennem årene for at give udøverne de bedst tænkelige forhold. 
 
KKF havde en kommentar til, at det er relevant at kommunikere til atleterne, at 
såfremt de deltager i fx ICF sanktionerede events, er der noget på spil ift. det 
organisatoriske og det betyder noget, hvad man gør.  

 
4. Status på ny strategiaftale med DIF 

a. Der har i efteråret 2020 været arbejdet en del med temaer og emner for den nye 
strategiaftale med DIF 2022 – 2025. Det har været en udfordring at nå frem til det endelige 
udkast da DSRF har meget at byde på samtidig med, at aftalen skal ramme et niveau som er 
realistisk og som ikke mindst passer ind i DIFs politiske program og DIF bestyrelsens 
prioriteringer. I dialogen med DIF er strategien landet på 5 spor, hvor to nye spor vil være 
børn og unge og et samarbejde med DIF Soldaterprojekt.  
 

b. ML gennemgik alle spor som i foråret vil blive gjort tilgængeligt for forbundets medlemmer. 
Generelt for alle spor gælder det, at vi forsøger at hive midler hjem til at kunne ansætte én 
person med fagspecifikke kompetencer til at arbejde med indsatsområderne. 
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Vi har søgt om en aftale på lige knap 2 mio. kr. og det er forventeligt at der vil forekomme 
en form for forhandling længere henne i processen. 
 
Den videre proces er nu at DIF behandler alle strategiaftaler i løbet af december og januar, 
hvorefter forbundene får besked om tildelingen af midler slut januar.  I løbet af 
februar/marts skal bestyrelsen, med inddragelse af miljøet, udvide de strategiske spor med 
mål, handlinger og aktiviteter. Det er her vi låser os fast på det specifikke indhold i sporene. 
Den 1. maj indleveres de konkrete spor/strategi, som DIF skal godkende. Henover 
sommeren vil det være muligt at indgive høringssvar og i oktober vedtages de endelige 
strategiaftaler for 2022 -2025.  

 
5. Elitearbejde og proces med Team Danmark 

a. Der er indledt en dialog med Team Danmark med henblik på at understøtte det 
elitestrategispor som DSRF har sendt til DIF i forlængelse af arbejdet med den nye 
strategiaftale. Med udgangspunkt i DSRFs ambitionsniveau er det essentielt at Team 
Danmark er med og derfor er der også blevet udarbejdet nye disciplinanalyser for både 
surfing og SUP. 
 

b. DSRF vil i januar 2021 blive inviteret til et møde med Team Danmark og DIF med henblik på 
at diskutere potentialer og muligheder for samarbejde. 
 

c. Det overvejes om forbundet skal søge initiativpuljen i 2021 med henblik på at støtte op om 
et elitearbejde frem mod den nye strategiaftale i 2022. 

 
6. Status på NEW WAVE strategi 

a. Sekretariatet og bestyrelsen arbejder fortsat med NEW WAVE strategien og næste step er 
at få inddraget hele surf og SUP miljøet i arbejdet, hvorfor EAH kom med et oplæg til 
inddragelse af miljøet. 
 

b. Det fremhæves at både hjemmeside, sociale medier og spørgeskemaer via mail vil blive 
taget i brug. Foreninger inddrages primært via spørgeskemaer på mail hvor 
selvorganiserede forsøges at blive inddraget via forskellige SoMe redskaber.  

 
c. EAH arbejder videre med en konkretisering af spørgsmål og indsatser. Det forventes at 

miljøet kan blive inddraget i første halvdel af januar 2021.  
 

7. International event strategi; SUP City Denmark 
a. Status for ansøgninger og dialog 

i. DSRF har været i en proces med at udvikle en international event strategi; SUP City 
Denmark, hvor der arbejdes for at kunne afvikle flere internationale SUP 
begivenheder fra 2021 – 2024, herunder APP World Tour, EuroSUP og ISA World 
SUP Championship. I den forbindelse er Sport Event Danmark blevet ansøgt ift. en 
aktuel hvervekampagne som SEDK godkendte på bestyrelsesmøde sidst i 
november. SEDK har ligeledes foretaget en såkaldt ’eventualforpligtelse’ med 
henblik på, at kunne biddrage med økonomisk støtte til en række events såfremt 
det lykkedes, at få de respektive internationale events til Danmark.  
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ii. Såfremt det lykkedes at få hentet økonomi hjem til afviklingen af de forskellige 
events, er det hensigten at der i DSRF ansættes en konkret eventmanager over en 
årrække til at drive de forskellige events samt skabe sammenhæng og struktur. 
 

iii. Det ser umiddelbart ud til at første internationale event bliver Eurotour 2021 d. 3.-
5. september i samarbejde med Waterz. 

 
8. Indtjeningsmuligheder i DSRF 

a. Forslag til justering af kontingent 
i. ML havde forud for bestyrelsesmødet fremsendt et notat til bestyrelsen med 

henblik på, at diskutere en ny kontingentstruktur i forbundet. Notatet og forslaget 
til den nye kontingentstruktur bygger på de seneste 8 års erfaring og udvikling i 
forbundet. Blandt andet er forbundet på 5 år gået fra at have ca. 10 foreninger og 
7-800 medlemmer til nu at være +70 foreninger og +3.000 medlemmer. 
Tilsvarende er aktivitetsniveauet indenfor både eventdeltagelse, uddannelse, 
efterspørgsel om rådgivning m.v. steget markant og det stiller tilsammen et langt 
større krav til forbundet. Samtidig er meget af forbundets økonomi bundet op på 
fondsmidler, hvilket ikke kan garanteres i fremtiden. Der er derfor behov for en 
mere sikker indtægt hvoraf kontingenter fra medlemmer bl.a. er et element som 
forbundet kan skrue på for at øge indtjeningen. En potentiel øget indtjening skal 
udelukkende gå til at kunne ansætte flere ressourcer i forbundet således 
foreninger, events, uddannelser m.v. kan understøttes. 
 

ii. Forslaget til den nye kontingentstruktur vil blive sendt ud til foreninger med 
henblik på feedback forud for Årsmødet 2021. 
 

iii. Bestyrelsens feedback var at det umiddelbart virkede som en god plan med en ny 
kontingentstruktur som kan skabe gennemsigtighed og giv foreningerne forskellige 
muligheder for at være medlem på forskellige niveauer. Udfordringen er at få 
tiltaget kommunikeret på en god måde til foreningerne da mange vil opleve en 
markant forøgelse af kontingent.   
 

b. Andre generelle indtjeningskilder 
i. Bestyrelsen diskuterede også andre mulige indtjeningskilder på baggrund af et 

oplæg fra ML. Dette være sig fx deltagelse i events, kommercielle samarbejder, 
uddannelser og kurser, salg af udstyr til klubber m.v. 
Den overordnede pointe med diskussionen var, at vi i DSRF bliver nødt til at være 
mere realistiske omkring vores omsætning ift. den tid og de ressourcer vi smider i 
aktiviteter og indsatser. Eksempelvis fylder eventarbejdet meget i forbundet og 
derfor er der også behov for at omsætningen øges på sådanne aktiviteter. 
 

ii. KKF bemærkede at hun synes det er risikabelt at gå ind på markedet ift. salg af 
udstyr dels ift. risikoen ved at brænde inde med udstyr, men også af hensyn til de 
kommercielle surfbutikker. OF og CS bakkede op om denne betragtning, og at salg 
af udstyr ligger for langt fra forbundets kerneydelse. 
 
UJ nævnte at mange foreninger kontakter forbundet omkring rådgivning og køb, og 
derfor er et form for salg af udstyr relevant, men at dette måske kunne foregå ved 
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at etablere fordelagtige rabatordninger med relevante samarbejdspartnere, som 
eventuelt også ville kunne give at afkast til DSRF. 
Bestyrelsen bakkede op om at generelle samarbejder med de kommercielle 
surfbutikker ville være at foretrække. 

 
9. Eventuelt 

a. Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 30. januar 2021. 


