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REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Surf & Rafting Forbund 
 

DATO: 31/10 – 2020 
TID: 11.00 - 17.00 

 
Deltagere indkaldt: Jakob Færch (JF), Katrine Kock Hansen (KKH), Claus Jokumsen (CJ), Olli Fischer (OF), 
Emma Augusta Heidemann (EAH), Carsten Sørensen (CS), Ulrikke Jensen (UJ) 
 
Deltagere fra sekretariatet: Michael Lindberg (ML), Sofie Hammelsvang (SH) 
 
Afbud: Alle deltager (CJ, OF og CS deltog via zoom pga. Covid-19) 
Ordstyrer: JF 
Referent: SH 
 

1. Godkendelse af dagsorden (punkter til eventuelt) 
a. Dagsorden bestyrelsesmøde 

i. Dagsorden godkendt. 
ii. Punkter til eventuelt 

1. Ingen punkter til eventuelt. 
 

2. Bestyrelsesroller, interesser og kompetencer 

a. Oplæg fra JF: 

i. DSRF har to nye personer i bestyrelsen, OF og UJ, og derfor blev en præcisering af 
hvorfor man sidder i bestyrelsen, hvad er ens kernekompetencer og interesser m.v. 
gennemgået. Der var tilsvarende en indledende dialog omkring hvad 
bestyrelsesmedlemmerne gerne vil have ud af deres deltagelse, og da forbundet er 
i gang med en ny strategiproces, vil endelige ansvarsområder kunne fastlægges på 
de næst kommende bestyrelsesmøder (december og januar). Overordnet skal der 
være åbenhed for, at bestyrelsesmedlemmer kan tag teten på forskellige områder 
og løbe afsted med en opgave. 

ii. CJ nævnte at han oplever en god kommunikation mellem bestyrelse og sekretariat 
og at det er nemt at få kontakt til sekretariatet. JF supplerede med, at man altid 
kan komme til sekretariat eller ham, hvis man har nogle ønsker, tanker og input, 
men at ting også meget gerne må drives uden involvering. 

b. Gennemgang af bestyrelsesmedlemmer: 

i. Olli Fischer: OF arbejder til daglig med ejendomsinvestering i NREP og sidder i to 
andre bestyrelser. Han har dyrket skateboard og snowboard som barn, og 
begyndte at surfe i 2003. Han flyttede dernæst til Nicaragua for at surfe og drive 
surf resort. Hans største ambition og motivation for at involvere sig i udviklingen af 
surfing i Danmark er etableringen af en wavepark. 
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ii. Claus Jokumsen: CJ arbejder på HF Cold Hawaii og har været en del af surfmiljøet i 
Danmark siden slut 90’erne og starten af 00’erne. Hans fokus er at skabe gode 
rammer for de lokale surfmiljøet, arbejde med ”respekten” i miljøet og stille skarpt 
på hvad forbundet vil og står for, for at det ikke rammer skævt ude i miljøerne. 

iii. Emma Augusta Heidemann: EAH sidder i bestyrelsen i Aarhus Viking SUP (4 år) og 
er også SUP yoga instruktør og underviser. Fokusområde er primært målrettet 
uddannelse og udvikling af bredden. Hun er uddannet retoriker og vil derfor have 
fokus på kommunikation i forbundet. 

iv. Ulrikke Jensen: UJ læser til biotek ingeniør og sidder i bestyrelsen i Aarhus Viking 
SUP. Hendes store interesse er børn og unge segmentet (fx sommer camps, junior 
liga mv.) samt fællesskaber med fokus på at gøre ’surfklubben’ til samlingspunkt for 
lokalsamfundet. Hun både surfer og SUP’er. 

v. Carsten Sørensen: CS har sine rødder plantet i SUP miljøet og er bl.a. med til at 
arrangere SUP touren og øvrige SUP events i DK. Han er uddannet lærer og 
arbejder med børn med særlige behov. Han har en særlig interesse for hvordan vi 
som forbund kan hjælpe klubberne med at fastholde medlemmerne.  

vi. Katrine Kock Hansen: KKH har arbejdet med surfsporten gennem hele sit arbejdsliv 
(Salg ved Intersurf, turist/events i Hvide Sande, selvstændig event afvikler, 
iværksætter virksomheden OM:HU (genanvendelse af havplast)). KKH brænder for 
events og har fokus på hvordan det kan løfte lokalsamfundet.  

vii. Jakob Færch: JF arbejder til daglig med facilitetsudvikling indenfor kultur- og 
fritidslivet i Lokale- og Anlægsfonden og har et særligt fokus på udeliv. JF har et 
stort netværk indenfor idrætten, kommuner, foreningsliv m.v. Han er meget 
optaget af det idrætspolitiske nationalt og internationalt, strategisk udvikling af 
forbundet m.v. 

 

3. Diverse dagsordenspunkter 

a. Status fra DSRF sekretariat (medlemmer, aktiviteter, økonomi mv.) 
i. ML gav en kort status fra sekretariatet. Han fortalte bl.a. at 13 nye foreninger er 

blevet medlem af DSRF i 2020. Samtidig er 7 foreninger, som led i et stort 
”oprydningsarbejde” blevet udmeldt (bl.a. kajakklubber og sejlklubber som ikke har 
fået SUP aktiviteter startet op). Nye medlemstal vil blive aktuelle henover vinteren 
når DIF åbner op for registrering af medlemmer i CFR, men umiddelbart  er 
forventningen en massiv vækst på baggrund af snakke med foreningerne. Mange 
foreninger har desuden lange ventelister. 

ii. Vi har i 2020 afviklet de fleste aktiviteter i forbundet på trods af corona 
situationen, men perioden efter sommeren har været hektisk da mange aktiviteter 
er blevet afviklet på kort tid.  

iii. På uddannelsesområdet har der ligeledes været travlt. Vi er langt over hvad vi 
tidligere har uddannet af instruktører (+200) og der er stor efterspørgsel blandt 
foreningerne. 

iv. Vi arbejder på et nyt koncept, SUP&SURF 365, som skal give foreningerne 
inspiration til forankring og fastholdelse i vinterhalvåret. Tilsvarende vil et andet 
koncept, BEACHLIFE, blive lanceret til foråret. 
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v. Der har været afholdt en række video workshops i foråret som fungerede rigtig 
godt. I efteråret forsøgte vi med fysiske workshops, som der dog var mindre 
tilslutning til. 

vi. Vi har gennem projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET investeret i meget 
udstyr som er kommet ud til klubberne. Grundet corona er der dog enkelte 
aktiviteter i projekterne som vi ikke har kunne afvikle.  

vii. Vi har ikke kunne afholde alle landsholdsaktiviteter som ønsket grundet corona. Vi 
arbejder på, at tilpasse og udvikle en endnu bedre model for landsholdende 
fremadrettet. 

 

b. Orientering om CAS afgørelsen ift. stand up paddle sporten 
i. JF informerede om CAS afgørelsen og takkede bestyrelsen for i fællesskab, at have 

stået fast på, at SUP høre til under ISA og dermed DSRF.  
ii. CAS har bl.a. set på sportens udvikling, historik mv. og anvendt bevisførelse fra 

begge parter (ISA og ICF). CAS har forholdt sig til de spørgsmål, som blev rejst vedr. 
sportens tilhørsforhold i olympisk regi. 

iii. Konklusioner i CAS’ afgørelse er blandt andet, at ISA anerkendes som det eneste 
internationale forbund med retten til, at varetage SUP sporten under den 
olympiske bevægelse. Dermed er DSRF også på nationalt plan det eneste forbund 
med retten til at varetage SUP sporten under den olympiske bevægelse (DIF). 

iv. CAS afgjorde samtidig, med henvisning til Schweizisk Grundlov, at ICF må lave SUP 
aktiviteter uden for den olympiske bevægelse. 

v. Sagen er blevet behandlet i DIFs bestyrelse og der forventes snarest et brev fra DIF 
som beskriver DIFs holdning til sagen i Danmark. Det virker dog klart, at vi nu vil 
kunne søge om støtte til udviklingen af SUP sporten og herunder arbejde med DIF 
DM, aktivitetstilskud m.v. 

 

c. Input til international event strategi 
i. JF informerede om at der arbejdes med en international eventstrategi, SUP City 

Denmark. Hensigten er at se på en langsigtet strategi, hvor der opbygges 
samarbejder og erfaringer med henblik på at kunne få endnu et VM til Danmark. 
Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen har ytret stor interesse i projektet 
og det undersøges nu hvordan der vil kunne rejses penge til forskellige 
internationale events fra 2021 – 2024. 

ii. Målet er at arbejde med Eurotour, APP World Tour, EuroSUP og ISA World SUP 
Championship.  

 

d. Olympic surfing 
i. JF orienterede kort bestyrelsen om mulighederne for i fremtiden at få en dansk 

pro-surfer med deltagelse ved OL Paris 2024.  
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e. Løst og fast fra DIF 
i. ML informerede om de forskellige Covid-19 hjælpepakker, puljer mv. som er blevet 

tilgængelig for foreningerne, men dog ikke for forbundene. Der er mange møder i 
DIF om retningslinjer og idrættens position ift. covid-19. 

ii. Internt i DIF har man sat puljer/midler på pause. Fx er periodiseringsmidler og 
midler fra initiativpuljen sat på pause. 

iii. Idrættens Hus skal bygges om og overvejelser går derfor på hvordan sekretariatet 
skal organiseres under ombygningen. Dels er det ambitionen at få flere ansatte i 
forbundet og der er samtidig udfordringer med opbevaring af udstyr. 

iv. Morten Olesen, Økonomi direktør i DIF er blevet afskediget pga. krænkelser. 
Ombygningen af Idrættens Hus var en stor del af Mortens opgaver og derfor er det 
uvist hvornår ombygningen kan påbegynde. DIF informere senere herom. 

 

f. Bestyrelseskalender 
i. Bestyrelsen gennemgik mødedatoer i bestyrelsen for det næste halve år. 

 

4. Status, opfølgning og næste skridt på NEW WAVE strategiarbejdet 

a. ML gennemgik det foreløbige arbejde med den nye strategi NEW WAVE. ML fortalte kort 
om de indledende snakke fra fysisk møde i marts til online møder og opsamling efter 
sommeren i mindre grupper. Forbundets DNA, historier, ledestjerne og indsatsområder 
ligger nu fast. De fem ledestjerner er blevet koblet med nogle konkrete udsagn og mål. Vi 
planlægger at have 8 særskilte indsatsområder. Dertil er der 4 mindre områder, som kan gå 
på tværs af de andre 8. Næste skridt er at få inddraget surf og SUP miljøet, og der bør her 
være en opmærksomhed på skabe åbenhed for nye idéer og aktiviteter.  

b. Indsatsområderne i den nye strategi er: 

i. Medlemmer 

ii. Talent- og elitemiljø  

iii. Events og aktiviteter 

iv. Børn og unge 

v. Uddannelse og sikkerhed 

vi. Faciliteter og træning 

vii. Digitalisering og kommunikation 

viii. Organisation og ledelse 

c. Gruppe arbejde 

i. Bestyrelsen blev delt ind i grupper med henblik på at få arbejdet med aktiviteter 
under de forskellige indsatsområder. 

d. Næste skridt i processen 

i. 9. dec. – Beskrivelser for indsatsområder godkendes. 

ii. Slut december/januar: Surf og SUP miljøet inddrages og der søges konkrete input til 
idéer og mål indenfor de enkelte indsatsområder. Indsatser gøres via, men ikke 
begrænset til: 



 

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, stand up paddle, rafting, prone 
paddleboarding, surf boat, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand. 

5 

1. Sofasnakke, hvor vi har castet meningsdannere – ”talk” 

2. Spørgeskemaer/dialog udspil til klubberne. Klubberne forberedes så de kan 
nå det indenfor tiden. Der arbejdes med et online set-up. 

3. To spørgeskemaer – opdelt på SUP/foreningsliv og Surf. Der stilles skarp på 
målgrupper og kommunikation 

4. Live session, som en kick-off til dialog i klubberne.  

iii. 30 januar: Opsamling på feedback fra miljøet på bestyrelsesmøde 

iv. 24. Februar: Færdiggørelse og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet.   

e. Beslutning: EAH kommer med oplæg på inddragelse af miljøet på bestyrelsesmødet d. 9. 
december 2020. 

 

5. DIF Strategi 2022 - 2025 

a. ML lavede et oplæg til forbundets kommende strategiaftale med DIF. Forbundet skal sende 
strategispor og forslag til økonomi til DIF d. 1. december 2020.  

i. Der skal som udgangspunkt arbejdes med strategispor som rammer ned i DSRFs 
egen strategi, men i høj grad også DIFs politiske program og DIF bestyrelsens 
prioriteringer. 

ii. Økonomisk ønsker vi at geare den kommende strategiaftalen til betydeligt mere 
end tidligere, da vi har mange konkrete og relevante indsatser som kræver flere 
ressourcer. Der er dog begrænset midler og derfor vil det i sidste ende være DIF 
som prioritere hvordan midlerne skal tildeles forbundene. 

iii. Jakob præsenterede kort økonomien fra sammenlignelige forbund, for at vise, hvad 
der er realistisk. Det er på strategistøtten at vi gerne vil skrue op, og det burde der 
være et potentiale for, når vi sammenligner os med hvad andre forbund leverer. 
Det er dog sådan at hvis vi skal have mere, er der andre forbund, der skal have 
mindre. I den sammenhæng er det altafgørende, at vi kan vise vores vækst og gode 
arbejde, som taler ind i DIF politiske program.  

iv. Den videre proces er et check-in møde i DIF d. 3/11 – 2020. Dernæst indsendes 
strategispor og forslag til økonomi d. 1. december. Fra jan-maj behandles aftalerne 
i DIF hvor forbundet undervejs skal konkretisere og tilpasse de enkelte spor. Den 1. 
maj sendes den endelige strategi aftale til DIF og  i oktober 2021 bliver strategierne 
endeligt godkendt på DIFs budgetmøde. 

b. Beslutning: Michael, Jakob og Katrine arbejder videre med at uddybe strategien på 
baggrund af dagens drøftelser.  

 

6. Eventuelt 

a. Der blev ytret et ønske om at materialer til bestyrelsesmøde sendes ud på mail gerne 2 
uger før et møde.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes online d. 9. december 2020. 

 


