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INDKALDELSE TIL DSRF ÅRSMØDE 2021 
 
Dansk Surf & Rafting Forbund indkalder hermed til DSRF Årsmøde 2021. Årsmødet afholdes: 
 

Lørdag d. 27. marts kl. 10.00 - 13.00 
 
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/96964312232 
 
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://www.dsrf.dk/aarsmoede-2021/ 
 
Diverse deadlines 
Forslag som ønskes behandles på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. marts 2021.  
Tilkendegivelse af kandidatur til valg til bestyrelsen skal sendes til forbundet senest d. 5. marts 
2021. 
 
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 2021 
 
 

Lørdag d. 27. marts kl. 10.00 - 13.00 (mødet åbner kl. 9.45) 
Online: https://zoom.us/j/96964312232 

 
 

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 5. marts) 

a. Forslag til ændringer i vedtægter. 
 

10. Valg til bestyrelsen (kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest 5. marts) 
a. Se bilag om valg til bestyrelsen. 

 
11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
12. Eventuelt 

 
 
Materialer til årsmødet 
Materialer til årsmødet gøres løbende tilgængeligt på https://www.dsrf.dk/aarsmoede-2021/ og 
sendes ud til deltagere senest den 5. marts 2021. 
 
På de efterfølgende sider orienteres om valg til bestyrelsen. 



BESTYRELSENS BERETNING 2020 
 
 
 

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 
 

6. marts 2021 

Bestyrelsens beretning 
 
ved Jakob Færch, formand i Dansk Surf & Rafting Forbund. 

Indledning 
Det seneste år har været et meget specielt og atypisk år, og vi kan derfor ikke komme uden om, at vi indled-
ningsvis vil give Covid-19 pandemien nogle ord med på vejen i denne beretning. 
 
Hele corona-situationen har i bølger påvirket DSRFs aktiviteter, ligesom det har været en stor udfordring for 
al anden idræt og samfundet som helhed. Vi er ikke i tvivl om at I også har kunne mærke det på egen krop i 
jeres klubber, men vi vil samtidig gerne rose alle medlemsorganisationer for jeres omstillingsparathed, som 
har været altafgørende for at 2020 også har bragt mange successer med sig. Vi håber at den løbende vejled-
ning som er tilkommet jer via sekretariatet og Danmarks Idrætsforbund (DIF), har kunne hjælpe jer med at 
sætte rammerne om aktiviteter i løbet af året, i respekt for myndighedernes anbefalinger.  
 
Efter lock down i foråret, løsnede det en smule op i maj måned, hvor vi løbende tilpassede vores guidelines 
i henhold til den generelle genåbning af samfundet. Alle planlagte events blev udskudt til sensommeren og 
efteråret, og fysisk planlagte aktiviteter (fx workshops) blev omlagt til online videoer og livestream seancer. 
I løbet af sensommeren og efteråret blev vi løbende udfordret på ændringerne i forsamlingsloftet, men det 
lykkedes os for eksempelvis at afvikle alle events på nær ét SUP tour stop og ét Surf tour stop, ligesom mange 
uddannelsesforløb blev gennemført. Vi vil derfor gerne rette en stor ros til sekretariatet, instruktører på ud-
dannelserne og de mange frivillige på vores events og i klubberne for at være så fleksible i tilgangen og ef-
fektive når vi endelig måtte komme på vandet sammen.  
 
Mange dele af samfundet har været enormt presset under pandemien. Mange idrætsgrene, foreninger og 
forbund er blevet ramt af lock down, hvor træningsarealer, inden- og udendørs, har været tvunget lukket. 
Det har ført til udmeldelser og svigtende indtægter pga. tabte kontingenter og mindre overskud fra sports-
events. DIF/DGI har via politisk lobby arbejde sikret økonomiske kompensationspuljer, som har kunne søges 
til at dække driftsmæssige tab i foreningerne. I DSRF har vi som nævnt været gode til at omlægge vores 
aktiviteter og træffe afgørende beslutninger, og da forbundets økonomi primært er hægtet op på støtten fra 
DIF og fondsstøtte, har vi ikke været hårdt ramt af tabte indtægter.  
 
Set i lyset af coronapandemien har 2020 på paradoksal vis også bragt mange successer med sig i DSRF. Gen-
nem hele året har vi været vidner til en meget tydelig tendens med at danskerne har søgt mod nye 



 
 

aktivitetsformer i det fri, herunder særligt SUP og surfsporten. Danskernes almindelige motionsmuligheder 
har været lukket ned og der er meldt om meget høje salgstal af SUP boards i både de professionelle surf 
butikker, men også via en lang række andre fysiske og online shops, hvor også byggemarkeder er begyndt at 
sælge prisbillige SUP boards. Der var således mange flere børn, unge, familier på vandet på deres SUP boards 
i løbet af sommeren 2020. Generelt set har den eksplosive vækst i aktive danskere på vandet primært ramt 
de let tilgængelige vandsportsaktiviteter og tendensen på nationalt plan blandt selvorganiserede har vi også 
kunne aflæse i foreningers og forbundenes medlemstal. Det kommer vi tilbage til.  
 
Foran os ligger der en stor opgave med, at omfavne de mange nye vandsportsaktive danskere til at opbygge 
en fornuftig tilgang til vandsporten og opbygge en respektfuld og sikker kultur. Det er derfor vigtigt, at hele 
miljøet hjælper til med at agere ambassadører over for alle nye på vandet, og kommer med gode råd og 
anbefalinger når vi møder dem på vandet, eller når sporten drøftes i diverse debatforums og på de sociale 
medier. Håndteres udviklingen rigtigt, så er der et ekstremt stort potentiale for at udbrede og udvikle sporten 
og derved få flere aktive og nye medlemmer til forbundets klubber rundt omkring i hele landet. 
 
Vi vil i det efterfølgende gennemgå en række forskellige organisatoriske og aktivitetsmæssige begivenheder 
gennem 2020. 
 

Velkommen til - ny medarbejder   
Vi startede 2020 ud med ansættelsessamtaler på stillingen til projektet FRI PÅ VANDET. Det var et tæt felt 
med mange kvalificerede ansøgere. Valget faldt på Sofie Hammelsvang som startede i DSRF d. 1. marts 2020. 
DSRF har efterfølgende i resten af 2020 haft et sekretariat på tre fuldtidsansatte, som er finansieret af støtten 
via Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet (Fri på vandet) og Nordeafonden (Stoked Sustain). Kontorfacilite-
terne i Idrættens Hus er dermed ved at være fyldt op og ved fremtidig udvidelse af sekretariatet bliver det 
nødvendigt at vi flytter til et større kontor.  
 

Velkommen til nye klubber, skoler og medlemmer 
Vi har i 2020 sagt velkommen til hele 15 nye foreninger og én enkelt ny skole. Væksten på de 15 foreninger 
er helt enorm sammenlignet med andre forbund i DIF, som typisk har tilbagegang, ingen vækst eller en mak-
simal vækst på 2-4 foreninger om året. Mange af de nye foreninger er blevet supporteret med udstyr, råd-
givning og uddannelse. 
 
Fra tilbagemeldinger i løbet af året har vi kunne høre på foreningerne, at I har oplevet en enorm stor med-
lemsvækst. Dette viser sig også i de nye medlemstal, som er indrapporteret via det centrale foreningsregister. 
Forbundets samlede medlemsfremgang er på imponerende 40%, og vi er nu meget tæt på 4.000 organise-
rede medlemmer i klubberne og ca. 400 selvorganiserede medlemmer (individuelle direkte i forbundet). Til 
sammenligning har de andre vandsportsforbund i DIF enten tilbagegang eller en meget lille fremgang på nær 
Dansk Vandski og Wakeboard Forbund, som også har oplevet en betydelig vækst.  
 

Aktiviteter og uddannelser 
På trods af nedlukning, en kort sæson og gennem året flere udfordringer med at komme på vandet i relation 
til covid-19, så har vi i løbet af året afholdt 19 kurser med i alt 216 kursister spredt ud over hele uddannel-
sesområdet. Størstedelen af kurserne er det populære SUP instruktør 1, med deltagere fra både foreninger 
og skoler. Vi har en kønsfordeling på ca. 50% mænd og kvinder generelt set.  
 



 
 

Vi har i sæsonen udvidet gruppen af SUP hovedinstruktører (SUP presenters) med 6 dygtige instruktører, der 
er placeret forskellige steder i landet. Det giver os fremadrettet en stor fleksibilitet og endnu bedre mulighe-
der for at komme ud med tilbud og opstartskurser i alle kroge af landet.  
 
Vi gik ind i 2020 med et helt nyudviklet kursusmateriale for surf instruktør og surftræner uddannelsen. I 
sæsonen fik vi testet uddannelserne af, og afviklet to surfinstruktør kurser med fulde hold både i Ålsgårde og 
Løkken. Kurserne gav en masse erfaring og feedback, som er taget med i den videre udvikling af konkret 
indhold og materiale.  
 
I forhold til aktivitetsmuligheder og tilbud for udvikling af egenfærdigheder, fik vi også afprøvet indhold og 
koncept for en ”SUP teknik clinic”. Indsatsen har lagt grundlag for, at vi i 2021 sæsonen vil tilbyde en hel del 
flere ’clinics’, så vi kan ramme efterspørgslen på at øge egenkompetencer blandt medlemmer og udøvere. 
 
Da coronaen ramte i marts 2020 aflyste vi et hav af kurser, men besluttede os for at køre surf dommer kurset 
online. Det blev til det første online ”ISA surf judging course” i verden af sin slags. En model, som International 
Surfing Association (ISA) hurtigt efterfølgende kopierede og har rullet ud til andre lande verden rundt.  
 
I samarbejde med Kim Jensen fra Aalborg Sportshøjskole fik vi udviklet et aktivitetskatalog med lege, teknik-
øvelser og tilhørende videoer til alle teknikøvelser målrettet SUP. Materialet vil blive en del af SUP Instruktør 
1 og det kommende SUP Instruktør 2 kursusmateriale.   
 
I forlængelse af Coronasituationen fik vi med forskellige fagspecialister udviklet særlige videocast workshop 
forløb, med korte 2-4 minutters videoer som omhandlede: 
 

• Film og medie (teknikker til at tage foto og video) 
• Shaping og ding-repairs 
• Longboard- og carver skateboarding. 
• Natur og miljø 
• Sikkerhed 
• Surfers Code of conduct 

 
Videoerne kørte på DSRFs SoMe platforme, og kan endvidere hentes via hjemmesiden.  
 

Events i en kort sæson  
Danish Surf Tour 
Vi fik afviklet 3 succesfulde Danish Surf Tour stops henover efteråret med det højeste deltagerantal nogen-
sinde på mellem 70-75 surfere på hvert stop. Vi fik introduceret nye dommere samt head judge og fik samti-
dig indført live kommentering på stranden og via Facebook. Derudover havde vi de bedste vejrmæssige for-
hold nogensinde til alle tre stops. For andet år i træk kørte vi longboard i separate mænd og kvinde heats, og 
for første gang en junior mix kategori. Den store tilslutning til juniors har gjort, at vi i 2021 vil satse på en 
separat junior tour med to selvstændige stops.  
 
Danish SUP Tour 
Vi fik afviklet 4 ud af de 5 sædvanlige Danish SUP Tour stops. Der var stor opbakning til de fire events, som 
hele tiden måtte tilpasses ud fra de omskiftelige corona restriktioner. I alt deltog 400 udøvere på touren 
svarende til et snit på 100 deltagere pr. event. Det er en markant stigning fra 2019, som havde 74 deltagere 
i snit pr. event. Vi ved samtidig, at der var større interesse for deltagelse, dels fordi vi måtte sætte begræns-
ninger på antal af deltagere og dermed havde ’udsolgt’ og dels fordi corona situationen fik potentielle 



 
 

deltagere til at blive væk. Væksten i deltagelsen i 2020 vidner om, at langt flere har interesse for deltagelsen 
i eventfællesskabet. SUP touren har for alvor bidt sig fast i miljøet og det betyder også, at der grobund for 
videre udvikling med bl.a. en ny junior tour og et endnu stærkere fokus på den folkelige breddedel af eventen. 
Opgaverne vokser og derfor arbejdes der på, at udvide det frivillige team omkring touren for næste sæson.  
 
Euro SUP Tour 
Euro SUP Tour var planlagt til afvikling i Hvide Sande i april måned, men blev grundet coronasituationen 
flyttet til august, og endeligt udskudt til september 2021 med planlagt afvikling under WATERZ 2021. Vi glæ-
der os til værtskabet for det internationale SUP miljø, i en event der bliver starten på forbundets 4-årige 
internationale event strategi, som forhåbentlig skal kulminere med værtskabet af VM SUP i Danmark i 2024.  
 
Vi bruger dog meget tid og ressourcer på, at planlægge og afvikle events, hvilket naturligvis tager tid fra andet 
vigtigt udviklingsarbejde samt generel sparring og rådgivning til klubberne. Vi tilsigter derfor at afprøve struk-
turelle forandringer inden for eventafvikling, som kan skabe en bedre balance på sekretariatet. 
 
DSRFs events er populære og den generelle feedback er overvejende positiv. Begivenhederne fungerer som 
mødested, og er en vigtig del af forbundets dna, og noget der virkelig samler surf og SUP miljøet og bringer 
alle sammen. Det er samtidig et område som kræver mange forbundsressourcer at drive. Med er stigende 
antal af events og mange flere deltagere pr. event stiger behovet også for at få endnu flere frivillige engageret 
i alment ’management’ af eventområdet og hands on ift. afvikling på dagen. Vi håber, at I fortsat ude i klub-
berne vil bakke op og tilbyde jeres hænder. 
 

Sikkerhed på vandet 
DSRF tog tidligt i sæsonen initiativ til, at udarbejde et vejlednings- og sikkerhedsmateriale for sikker SUP, 
målrettet de mange nye SUP udøvere der kom på vandet med eget udstyr i forsommeren. Materialet blev 
delt med surf shops, brands og aktører der er involveret i distribution af SUP udstyr. Vi har ligeledes fået 
kontakt med flere af de shops som sælger og formentlig i sæson 2021 også vil sælge SUP boards. Mange af 
disse virksomheder tager imod rådgivningen, og ender med at vedlægge sikkerhedsinformationen i udstyrs-
pakkerne enten fra frabrikkens side af, eller når udstyret sendes ud til kunden.  
 
Vi ved den skriftlige vejledning ikke er tilstrækkeligt, og håber derfor på at alle medlemmer i DSRF vil agere 
gode rolle modeller, og oplyse nye i sporten som I møder på vandet om sikkerhedsregler, brug af udstyr, code 
of conduct, tips til teknik og endeligt invitere til medlemskab i den lokale surf og sup klub eller direkte i DSRF.  
  
På det organisatoriske niveau har DSRF et tæt og koordinerende samarbejde med Trygfonden Kystlivredning 
og Dansk Svømmeunion, der ligesom DSRF er de primære vandsportsaktører i strandzonen i hele landet, som 
de nationale forbund for surfing, stand up paddle, prone paddleboard, open water svømning og livrednings-
aktiviteter. Organisationerne har i løbet af året afholdt en række møder med henblik på, at skabe en fælles 
stemme ift. at revurdere sikkerhedsbestemmelserne for bl.a. SUP og Paddleboards. Sammen med Søsportens 
Sikkerhedsråd, blev der afviklet en workshop med deltagelse fra forbundene, Søfartsstyrelsen og Søsportens 
Sikkerhedsråd, hvor de nuværende regler og bud på nye regler blev diskuteret. 
 
Derudover har DSRF siddet med i et bredere orienteret arbejde forankret under Søsportens Sikkerhedsråd, 
med deltagelse af rådets blå vandsportsmedlemmer. På disse møder har emnet primært omhandlet sikker-
hed ift. de mange nye vandsportsaktive under coronapandemien, og behovet for at øge oplysningen om sik-
ker vandsport på havet. DSRF har overfor parterne præsenteret forbundets mange tiltag og vejledningsma-
terialer samt tilbudt, at de andre forbund kan videreformidle DSRFs materiale. 
 



 
 

Talent og elitearbejde  
Der har været meget stille omkring eliteaktiviteterne i 2020, overvejende fordi stort set alle internationale 
events har været aflyst. På SUP siden har der været afholdt en enkelt landsholdssamling, og desværre måtte 
vi aflyse en ellers planlagt serie af 4 træningscamps i Hvide Sande forud for det planlagte Euro Tour Stop, der 
ellers skulle have forberedt vores egne atleter til top performance på hjemmebane.  
 
I Klitmøller har forbundet i samarbejde med Surfklubben NASA og Thisted Kommune ansat en talent- og 
elitetræner, der lokalt har været med til at sætte skub i en positiv retning for talent- og elitecenteret.  
 
For surfsporten så gælder ligeledes at alle internationale surf konkurrencer har været aflyst. Forbundet har 
afholdt en træningslejr i Klitmøller i oktober, og sidst på året offentliggjorde vi skiftet til et landstrænerteam 
der fremover vil bestå af Mor Maluka og Vahine Itcher. Velkommen til Mor og Vahine.  
 

STOKED SUSTAIN 
I starten af 2020 havde vi en transition mellem tidligere projektindsatser og det nye STOKED SUSTAIN projekt 
støttet af Nordea-fonden. Vi startede således året ud med at afrapportere for de tidligere års indsatser i 
’STOKED’ samt ’Et Folkeligt Verdensmesterskab’, begge projekter støttet af Nordea-fonden. Afslutningen af 
de tidligere projekter har betydet et fuldt fokus på de nye indsatser i STOKED SUSTAIN. 
 
STOKED SUSTAIN projektet har i 2020 været, og er fortsat, et bærende element i mange af forbundets akti-
viteter foruden de midler projektet bidrager med til en fuldtidsansættelse i forbundet. Mange events, ud-
dannelser, workshops, opgaver i relation til foreningsudvikling m.v. som er forankret i forbundet, har været 
udviklet og støttet med midler fra projektet. Tilsvarende har vi lavet en hel del investeringer i nyt forbunds-
udstyr til udlån, eventudstyr, samt udviklet en ny online medlemsplatform, som skal tages i brug fra og med 
sæson 2021.  
 
Vi har gennem projektet også arbejdet med udviklingen af to nye koncepter, Beachlife og SUP & SURF 365, 
som vi håber i vil tage godt imod i foreningerne. Beachlife er et koncept som skal foldes ud i foreningerne fra 
2021 og rammesætter aktiviteter som er særlig målrettet børn, unge og familier. Foreningerne får leveret en 
“beachlife pakke” med forskelligt udstyr til at lave aktiviteter i, ved og på vandet – altså alt hvad der kan 
foregå rundt om surf og SUP aktiviteterne. SUP & SURF 365 er et koncept/idékatalog, som vi håber forenin-
gerne vil bruge aktivt til at fastholde det sociale og fysiske fællesskab for deres medlemmer gennem hele 
sæsonen. Kataloget præsenterer således en lang række af forskellige aktiviteter, som foreningerne kan im-
plementere i deres lokalmiljø. 
    

FRI PÅ VANDET 
Projektet FRI PÅ VANDET, som er målrettet stress-, angst- og depressionsramte danskere, startede også en 
smule udfordret op grundet corona situationen. Vi kom dog alligevel flot fra start med samarbejder og akti-
viteter i 8 klubber: Aarhus, Silkeborg, Ringkøbing, Aalborg, Løkken, Klitmøller, København og Hornbæk. Der 
er blevet afrapporteret om mellem 5-10 deltagere på hvert hold, og både de udfordringer og succeshistorier 
som kendetegner aktiviteter for særlige målgrupper. Derfor er der også løbende blevet arbejdet med at un-
derstøtte de deltagende foreninger, og justere projektet ift. emner som rekruttering, opgradere instruktør-
enes kompetencer, partnerskaber med kommuner samt et muligt samarbejde med Aalborg Universitet 
(Idræt) omkring forskning indenfor projektet. 
 



 
 

Det er ambitionen at dette pilotprojekt efter sommeren 2022 skal kunne videreføres i partnerskaber med 
kommuner, som skal bidrage med driftsstøtte. Dialogmøder med kommuner er planlagt til gennemførsel i 
løbet af 2021.  
 

Strategiaftale med DIF – status efter 3 år  
DSRF fortsætter med at levere positive resultater på vores strategiaftale med DIF, som samtidig er en rigtig 
stor cadeau til alt det arbejde der bliver gjort lokalt ude i foreningerne og blandt forbundets kernefrivillige. 
Der er generelt stor ros og ’grønne lamper’ der blinker. De gode resultater, i en forholdsvis ambitiøs aftale 
vidner om et DSRF, som har dygtige ansatte, samt et meget dedikeret frivilligt miljø fra bestyrelse og helt ud 
i de enkelte klubber.  
 
Vi opleves som et attraktiv og seriøst forbund, en vellidt samarbejdspartner med stort potentiale for at løfte 
egne indsatser, men også indsatser på vegne af hele ’idrætsdanmark’, og samfundet bredt set. Her kan bl.a. 
nævnes arbejdet med DIF Soldateridræt, syge og socialt udsatte samt indsatser inden for bæredygtighed og 
miljø.  
 
År 2020 var det sidste trin på DIFs økonomiske indfasningsmodel for nye forbund, hvor vi modtog 75% af det 
forventede samlede grundtilskud. Vi ser frem til at være oppe på fuld støtte i 2021, da det vil styrke organi-
sationen yderligere.    
 

New Wave – forbundets egen Strategi for 2021-2028 
I december 2019 vedtog bestyrelsen at der i 2020 skulle udvikles en helt ny 8-årig strategi for DSRF. Beslut-
ningen blevet taget med reference til forbundets meget positive udvikling siden 2012 og dermed et behov 
for, at sætte en ny retning med udgangspunkt i forbundets nuværende situation og sportens fremadrettede 
potentiale og udvikling. 
 
I 2020 har bestyrelsen og sekretariatet således brugt meget energi og mange timer på, at nærme sig en vel-
beskrevet og gennemarbejdet strategi. Den indledende workshop blev afholdt i marts 2020 med hjælp fra 
Pernille Løvengren, konsulent i DIF, og efterfølgende blev der grundet corona gennemført 5 online workshops 
frem mod sommeren 2020. Processen før sommeren var med til at få DSRFs historie, DNA, værdisæt og så-
kaldte ledestjerner defineret. Efter sommeren tog bestyrelsen fat på at få identificeret forbundets kom-
mende indsatsområder og fik igennem efteråret udviklet en præsentation til forbundets medlemmer som er 
tilgængelig på https://www.dsrf.dk/newwave/. 
 
Præsentationen på hjemmesiden skulle bruges til i løbet af december 2020 og januar 2021 at gennemføre 
en intensiv inddragelsesproces blandt forbundets medlemmer, hvor foreninger, selvorganiserede og andre 
relevante interesseorganisationer har kunne bidrage til strategien via spørgeskemaer, formularer, SoMe op-
slag m.v. 
 
Det totale arbejde har resulteret i en færdig strategi, som bestyrelsen vil præsentere umiddelbart efter det 
ordinære repræsentantskabsmøde på årsmødet 2021 den 27. marts 2021. Vi håber derfor at mange vil blive 
hængende online efter den formelle del af årsmødet, og både lytte og komme med spørgsmål til den nye 
strategi. 
 



 
 

CAS afgørelse om stand up paddle sportens organisatoriske tilhørsforhold  
Den 5. august 2020 faldt den endelige afgørelse fra sportens internationale domstol CAS (Court of Arbitration 
for Sport) om stand up paddle sportens organisatoriske tilhørsforhold. Afgørelsen i sportens voldgiftsret, var 
kulminationen på en efterhånden årelang strid mellem to internationale IOC-anerkendte sportsforbund. På 
den ene side ISA (det internationale surf forbund) og på den anden side ICF (det internationale kano og kajak 
forbund). En strid som Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF) tillige valgte, at videreføre på dansk grund tilbage 
i 2017, mens DSRF var i proces med optagelse som medlem i DIF. DIFs bestyrelse valgte på daværende tids-
punkt at anerkende DKFs/ICFs postulater, og som konsekvens heraf, ville DIF ikke anerkende DSRF som nati-
onalt forbund for SUP sporten i Danmark. Dette på trods af DSRFs internationale anerkendelse og relation 
hos ISA, afviklingen af VM SUP i Danmark 2017 og vores arbejde for udvikling af SUP sporten i Danmark siden 
2012. DIFs bestyrelse indtog positionen, at man fra dansk side af ikke ville være dommer i sagen, og derfor 
ville afvente en afgørelse i IOC/CAS om den internationale organisatoriske forankring af sporten. 
 
Fra optagelsen som medlem i DIF i 2018, og indgåelse af den første strategiaftale (2018-2021) har DSRF så-
ledes ikke haft mulighed for at indgå samarbejde med DIF om SUP sporten, herunder eksempelvis søge midler 
gennem udviklingspuljer og initiativpuljer eller modtage grundstøtte og strategistøtte til SUP sporten. Det 
har selvfølgelig været en ærgerlig og forspildt mulighed for, at få støtte til bl.a. den på breddeområdet hur-
tigst voksende vandsportsgren i Danmark og ikke mindst DSRFs elite, herunder verdensmestre indenfor både 
senior og junior. Det er således alene begunstigelsen via projektmidler fra Nordea-fonden, Friluftsrådet og 
samarbejde med kommuner, der sammen med forbundets egenfinansiering har sikret den enorme udvikling 
af sporten de senere år og i 2020.  
 
Det skabte stor glæde og lettelse både i ISA og DSRF da CAS dommerne, på baggrund af et ekstremt stort 
bevismateriale, mange vidner og flere måneders efterforskning og votering, utvetydigt kunne slå fast, at det 
alene er ISA - det internationale surf forbund, og DSRFs internationale moderorganisation - som gennem 
årene har udviklet SUP sporten internationalt, og som opfylder IOCs fastsatte krav og kriterier for anerken-
delse af nye sportsdiscipliner. Vi vil her gerne referere til en sektion i CAS-afgørelsen: 
 
CAS Award, sektion 234: …in the Panel’s view, of the two Parties only the ISA would satisfy, if not formally at 
least in fact, the two criteria envisaged by Art. 2.1 of the Recognition Rules, of being (i) “the only Federation 
governing the sport worldwide” and (ii) “Have existed in such capacity for at least five years”, because during 
this long period and until this dispute arose, the ICF never acted as the governing body of SUP, or purported 
to be so, and in no way for at least five years.  
 
Domstolen fastslog samtidig, og beskrev dette forhold indgående og detaljeret i den 80 siders lange afgø-
relse, at ICF overhovedet ikke havde beskæftiget sig med SUP sporten, men tværtimod gennem flere år havde 
modarbejdet ISA, modarbejdet udviklingen af SUP sporten og særligt ISAs arbejde med IOC regionale orga-
nisationer for, at introducere sporten på forskellige multisportsevent: 
 
CAS Award sektion 236: ”… in the Panel’s view it is only very recently that the ICF has shown an interest in 
SUP, which is most likely due to the high popularity and appeal that SUP has gained worldwide in recent years, 
and to the risk that this sport modality could be recognized by the IOC as a surfing discipline governed by the 
ISA, as the latter has already claimed. In this regard, the Panel is of the opinion that until 2015/16 the ICF did 
not pay attention to SUP (either in open or in flat waters) and it did not consider it as a canoeing discipline, 
not having taken part of the governance, development and promotion of SUP until very recently.” 
 
CAS panelets konklusion blev:  
”The International Surfing Association shall be the International Federation governing and administrating 
SUP at the Olympic level, in the terms established in the present Award.” 



 
 

 
Efter afgørelsen er ISA og IOC gået i dialog om udviklingen af SUP i den olympiske bevægelse, med henblik 
på at introducere sporten i de regionale IOC multisportsevents, Youth Olympic Games og på sigt OL 2028 i 
Los Angeles.  
 
Med udviklingen i sagen internationalt i 2020 og den klare og tydelige forankring af sporten i Danmark i DSRF, 
så er der åbnet op for mulighederne for, at DSRF kan opnå den anerkendelse af SUP sporten, som vi altid har 
ment har skulle ligge i forbundets regi og hos det samlede SUP miljø. Nedenstående initiativer blev derfor 
igangsat i slutningen af 2020:  
 
1. Ansøgning om anerkendelse af DSRFs forbundsmesterskaber i SUP racing (sprint, teknisk race, distance 

race) som officielle DIF Danmarksmesterskaber i SUP. DSRF har modtaget godkendelsen og i praksis be-
tyder det at der ved DM 2021 uddeles DSRFs egne DM medaljer, og derudover i seniorrækken tillige 
officielle DIF DM medaljer, ligesom der er uddelt i surf siden 2018.  

2. Støtte til Stand Up Paddle i elite- og talentspor i den nye DIF Strategiaftale. 
3. Støtte til Stand Up Paddle i breddespor i den nye DIF Strategiaftale. 
4. Støtte til Stand Up Paddle i social indsats i den nye DIF Strategiaftale.   
5. Aktivitetsgodkendelse af Stand Up Paddle som det eneste forbund under DIF. 
6. Udarbejde disciplinanalyse for SUP sporten med Team Danmark, med henblik på en afklaring om der er 

mulighed for samarbejde og støtte til SUP eliten ved Team Danmark. 
7. Mulighed for at søge om støtte fra initiativpulje, periodiseringsmidler mv. til konkrete udviklings- og 

vækstprojekter med SUP sporten. 
 
For bestyrelsen, ansatte, atleter og ildsjæle i miljøet, har 2020 været afslutningen på et mere end otte års 
langt tovtrækkeri med dialog, drøftelser, debatter, mægling, insisteren og en international voldgiftssag, der 
nu har sikret anerkendelse af SUP sportens forankring i surf forbundet og fremadrettede støtte til udvikling i 
DSRF. 
 

Ny strategiaftale med DIF 2022 – 2025 
I efteråret 2020 påbegyndte forbundet arbejdet med udviklingen af den nye strategiaftale med DIF, som vil 
være gældende for 2022 til 2025. Alle forbund under DIF skulle indlevere først udkast til strategispor og et 
bud på en overordnet økonomi den 1. december 2020. 
 
Bestyrelsen har med udgangspunkt i den nuværende strategiaftale, arbejdet med NEW WAVE og ikke 
mindst potentialet for surf og SUP sporten de kommende år, forsøgt at sætte barren højt for den kom-
mende strategiaftale. Det betyder med andre ord, at forbundet i første omgang har søgt om en betydeligt 
større strategisk støtte fra DIF, som skal være med til bl.a. at understøtte arbejdet med udviklingen af bred-
deaktiviteter i klubberne, sikre forankring men også en fortsat vækst i foreningslivet, gøre forholdende for 
surf- og SUP eliten endnu bedre og ikke mindst sætte fokus på udviklingen af aktiviteter for børn og unge. 
Tilsvarende ønsker vi også fortsat at professionalisere DSRF som organisation således vi sikre et sundt og 
bæredygtigt forbund i fremtiden, som har mulighed for at få indflydelse på både nationalt og internationalt 
plan. 
 
Udkastet til den nye strategiaftale for 2022-2025 indeholder fem strategiske spor som er: 
 

• SPOR 1 - Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 
• SPOR 2 - Et professionelt og bæredygtigt talent og elitemiljø 
• SPOR 3 - Flere vandsportsaktive børn og unge 



 
 

• SPOR 4 - En professionel organisation med international power 
• SPOR 5 - Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 

 
I løbet af foråret 2021 skal sporene kvalificeres yderligere med konkrete mål, delmål og handlinger, hvor vi 
også vil tage udgangspunkt i de mange inputs der er kommet fra jer gennem vores inddragelsesproces i ar-
bejdet med NEW WAVE strategien. 
 

Forbundets økonomi 
Som nævnt indledningsvis i beretningen har forbundet ikke været økonomisk negativt ramt af corona situa-
tionen. Tværtimod har de mange aflyste aktiviteter medført, at vi i 2020 har haft et mindre forbrug på en 
række poster (projektaktiviteter, landsholdsaktiviteter m.v.) og derfor går forbundet ud af 2020 med et sam-
let overskud. Det er dog vores forventning at vi i 2021 vil indhente de aflyste aktiviteter og bør anskue 2021 
som en unik mulighed for på forskellig vis, at disponere over de midler vi ikke fik brugt i 2020 på planlagte 
aktiviteter. Vi havde endvidere budgetteret med ansættelse af en deltids administrativ medarbejder (<10 
timer) til økonomiområdet, men på baggrund af et lidt usikkert år blev ansættelsen udskudt til 2021.  
 
Vi glæder os til et fantastisk 2021 sammen med jer og håber at vi i fællesskab kan være med til at give mange 
danskere positive oplevelser på og i vandet. 
 
 
Aloha - og tak for en spændende og udfordrende sæson 2020! 
 
Jakob Færch, formand  
Katrine Kock Frandsen, næstformand   
Carsten Sørensen, bestyrelsesmedlem  
OIli Fischer, bestyrelsesmedlem  
Claus Jokumsen, bestyrelsesmedlem  
Emma Heidemann, bestyrelsesmedlem 
Ulrikke Jensen, suppleant 
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Dansk Surf &
Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.

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 2020 for Dansk Surf & Rafting Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, den 8. marts 2021

Direktion:

Michael Lindberg

Bestyrelse:

Jakob Færch Katrine Kock Frandsen Claus Jokumsen
formand næstformand

Carsten Sørensen Emma Heidemann Olli Fischer
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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 2020, 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 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 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.
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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
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 8. marts 2021
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
mne28677

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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Ledelsesberetning

Oplysninger om unionen

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

Bestyrelse
Jakob Færch, formand
Katrine Kock Frandsen, næstformand
Claus Jokumsen
Carsten Sørensen
Emma Heidemann
Olli Fischer

Direktion
Michael Lindberg

Revisor

EY 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

Covid-19 og forbundets aktiviteter i 2020

Grundet den alvorlige situation med den til stadig omfattende covid-19 pandemi blev år 2020 for rigtig
mange, herunder også DSRF, et markant anderledes år end forventet. For DSRF gælder det dog, at situ-
ationen ikke udelukkende afledte udfordringer, men at den i høj grad også havde en række positive ef-
fekter.

Blandt udfordringerne skal findes, at flere af forbundets aktiviteter for både bredden og eliten blev præ-
get af stramme forsamlingsforbud, indrejseforbud, udskydelser og direkte aflysninger i 2020. For eliten
betød det bl.a. at stort set alle internationale konkurrencer blev aflyst samtidig med, at et rejseforbud
vanskeliggjorde afviklingen af de sædvanlige landsholdsaktiviteter på både nationalt og internationalt
plan. For første gang nogensinde havde vi tilmed i 2020 økonomisk råderum til, at budgettere med en
betydelig indsats for SUP landsholdet, men også denne indsats måtte afblæses som konsekvens af co-
vid-19 situationen.

Af breddeaktiviteter ønskede vi at skyde nye aktiviteter og tiltag i gang, særligt i relation til strategiafta-
len med DIF og i høj grad projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET, som begge blev igangsat i
januar 2020. Den generelle nedlukning af idrætslivet betød dog, at vi også i denne situation var nødsa-
get til at udskyde flere aktiviteter til 2021. Som konsekvens heraf har vi bl.a. efter aftale med Friluftsrå-
det forlænget projektet FRI PÅ VANDET indtil sommeren 2022. Vi forventer at aktiviteter i relation til
STOKED SUSTAIN og strategiaftalen med DIF kan indhentes i 2021.

På eventområdet måtte vi også aflyse enkelte events og håndteringen heraf samt udskydelsen af alle
andre events, udløste en meget travl tid i sensommeren og efteråret, som tilsammen satte et stort pres
på ansatte og frivillige.

Hvad angår forbundets økonomi og de mange udfordringer med vores aktiviteter, var vi dog i stort set
alle situationer, hvilket gælder både aktiviteter for eliten og bredden, dygtige til at afvente hvordan situ-
ationen udviklede sig. Det betyder, at vi kun i et meget begrænset omfang har haft et økonomisk tab, og
at vi tilmed på mange indsatsområder vil kunne føre en solid økonomi videre til de samme indsatser i
2021.

De positive effekter, afledt af covid-19 situationen, skal primært findes hos danskernes øgede behov for
at dyrke aktiviteter i det fri og herunder ved, på eller i vandet. Det har bl.a. betydet at rigtig mange dan-
skere enten har investeret i eget SUP og surf udstyr eller har meldt sig ind i en af DSRFs foreninger i
2020. Dertil er hele 15 nye foreninger blevet hjulpet i gang og meldt sig ind i DSRF, og i skrivende stund
viser de indberettede medlemstal, som dog endnu ikke er endelige, at der er sket en kraftig vækst inden-
for særligt SUP sporten. Det vidner om, at på trods af covid-19, så har DSRFs foreninger været utrolig
dygtige til at omstille sig den svære situation, og fortsat tilbudt danskerne aktiviteter under de gældende
restriktioner.

Den øgede aktivitet i DSRFs foreninger har selvfølgelig også medvirket til, at der har været ekstra travlt
på sekretariatet. Bl.a. har der været afviklet en hel del flere uddannelser og mange foreninger har fået
hjælp og rådgivning til opstart af aktiviteter og/eller generel aktivitetsudvikling.

Generelt om forbundets aktiviteter

Det var i 2020 DSRFs tredje år som specialforbund under DIF. DSRF har derfor også i 2020, på trods af
covid-19 situationen, arbejdet videre med elementerne i forbundets 4-årige strategiaftale (2018-2021)
som er indgået med DIF. Strategien sætter delvist retningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overord-
net 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 2020 og januar 2021 godkendt samtlige strategispor. Godkendelsen af strategisporene i 2020 skal
dog ses i lyset af covid-19 situationen, og at det i denne sammenhæng ikke har været muligt at arbejde
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med alle de mål og delmål som er fremsat i strategiaftalen. Dette og de økonomiske effekter heraf er
belyst senere i nærværende beretning.

Den seneste udgave af strategiaftalen kan downloades på DSRFs hjemmeside: https://www.dsrf.dk/do-
kumenter/.

Foruden de aktiviteter og målsætninger der foreligger i strategiaftalen med DIF, har DSRF i 2020 også
arbejdet med aktiviteter som er knyttet til projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET. Økono-
mien til begge projekter blev bevilget i december 2019 og en nærmere beskrivelse af projekternes ind-
satser og økonomi er gengivet senere i nærværende beretning.

I 2020 påbegyndte forbundet også arbejdet med en helt ny strategi; NEW WAVE 2021-2028, som skal
danne rammen for forbundets arbejde gennem de kommende 8 år. Arbejdet har haft stort fokus fra
både sekretariatets ansatte og bestyrelsesmedlemmer, som har fundet det vigtigt at få skabt et nyt fast
holdepunkt for forbundets mange indsatser og ikke mindst potentialer. Der er derfor også blevet brugt
en hel del timer på arbejdet med udviklingen af den nye strategi, hvilket har udmøntet sig i adskillige
workshops og online møder.

Det var også i december 2020, at vi skulle aflevere første udkast til en ny strategiaftale 2022-2025 med
DIF. Med udgangspunkt i forbundets vækst, potentiale og ambitioner om i fremtiden både at kunne øge
indsatsen for eliten, klubberne og særlige målgruppe har vi søgt om en betydeligt højere strategistøtte
fra 2022 (1.945.000 kr.). Forbundet modtog i februar 2021 DIF bestyrelsens første tilbagemelding som
angiver, at DSRF vil få et højere beløb end tidligere, men ikke helt på niveau med det ansøgte. Det bliver
derfor spændende at arbejde videre med processen i 2021, da strategistøtten fra DIF er et af fundamen-
terne i DSRFs faste økonomi. Strategiaftalerne vedtages endeligt på DIFs budgetmødet i oktober 2021.

Det bør også nævnes igen, at hele 15 nye foreninger meldte sig ind i DSRF i 2020 og det generelt fort-
sat øgede antal af foreninger og medlemmer, kræver betydeligt flere administrative ressourcer. Sekre-
tariatet mærker med andre ord den store forskel på at have 15 medlemsforeninger (2016) til +75 med-
lemsforeninger (2020). Foreningerne gør bl.a. brug af en generel rådgivning, lån af udstyr, uddannelse
af instruktører mv. og samtidig øges forbundets aktivitetsniveau ift. eventdeltagelse og generel involve-
ring i forskellige projekter. Det er derfor også tydeligt, at forbundet skal arbejde efter at øge den totale
økonomi således der kan skabes midler til flere ansættelser, som kan være med til at løfte de mange
daglige opgaver.

Elite og talentstruktur

Som nævnt indledningsvis har Covid-19 situationen i 2020, desværre begrænset vores muligheder for
at arbejde med en lang række af vores aktiviteter for vores talent- og eliteudøvere. Med budgettet for
2020 var der bl.a. også afsat 100.000 kr. til at arbejde mere fokuseret med SUP landsholdet. Den del
måtte vi desværre også opgive. Vi har dog på flere områder arbejdet videre med nogle strukturelle og
organisatoriske rammer, som skal give os et godt udgangspunkt for, at (gen)aktivere indsatserne i
2021.

I 2020 ansatte vi således i fællesskab med Surfklubben NASA og Thisted Kommune en ny talent- og eli-
tetræner med tilknytning til talent- og elitecentret i Klitmøller. I samme ombæring blev der arbejdet med
talentmassen og forventningerne til talent- og elitudøverne samt interne arbejdsgange ift. at kunne
”tracke” atleternes træning individuelt. Det har hævet niveauet og skabt et bedre fundament for over-
gangen fra talent til elite. Det er dog fortsat nyt for mange surfere, at indgå i et reelt elitesetup, og det
er en kulturændring blandt udøverne, som forbundet fortsat skal arbejde med.

I 2020 har vi også fortsat dialogen med Ringkøbing-Skjern Kommune og Hvide Sande Surf Klub om, at
skabe DSRFs andet talent- og elitecenter i Hvide Sande. Der er fundet lokale ressourcepersoner til ind-
satsen og der er god opbakning fra kommunen, men af hensyn til covid-19 valgte vi i fællesskab at ud-
skyde indsatsen til 2021. Vi påbegyndte desuden en dialog med Løkken Surf Klub om, at understøtte en
juniorindsats, da klubben i 2020 har vist et stort engagement med juniorer på Danish Surf Tour.

I efteråret 2020 blev der også taget tilløb til en opkvalificering af talent- og eliteområdet med bedre og
øgede kompetencer på trænerområdet. Det betyder bl.a. at der i 2021 vil blive allokeret flere midler til
trænere, som i højere grad skal være med til, at løfte niveauet for landsholdene og aftage nogle af de
mange opgaver der er forbundet med talent- og elitearbejdet.
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Til at facilitere og understøtte eliten af dansk surfing og SUP i Danmark skal det nævnes at det lykkedes
forbundet i 2020, at afvikle tre stop på Danish Surf Tour, fire stop på Danish SUP Tour og et Danmarks-
mesterskab i SUP og Paddleboarding. Særligt i relation til Danish Surf Tour var der større opbakning end
nogensinde til juniorkategorien, hvilket er et godt udgangspunkt for en fødekæde til det kommende ta-
lentarbejde.

Større og stærkere klubber

Vi arbejder med en ambition om at skabe større og stærkere klubber fordi det er vores, og idrættens ge-
nerelt, mangeårige erfaring, at klubber med et større medlemstal (+100 medlemmer) har både mere
økonomi, flere frivillige og mere overskud til, at drive en god og sund forening. Det betyder dog ikke, at
der ikke er plads til mindre klubber i DSRF, da de små og nære fællesskaber også vigtige og klubber som
vi i høj grad også vil understøtte.

I DIF gives grundstøtten med udgangspunkt i bl.a. forbundets antal af foreninger og medlemmer. Støt-
ten gives retrospektivt hvilket konkret betyder at den støtte DSRF modtager i 2021 gives på baggrund
af medlemstallene i 2019. Det skyldes alene at medlemstallene først ligger klar 1. april hvert år. Det er
derfor også hensigtsmæssigt at give et par kommentarer på 2019 tallene her.

I 2019 var det således anden gang af DSRF fik optalt klubbernes medlemmer i CFR (Centralt Forenings
Register) hvilket giver forbundet mulighed for at følge udviklingen i de enkelte klubber. Optællingen fra
2019 viste en fremgang på 11 nye klubber svarende til en vækst på ca. 20%. I 32 klubber, hvoraf 10
klubber var nye i CFR systemet, blev der registreret en fremgang på samlet 791 medlemmer og forbun-
det endte med et samlet medlemstal på 2.824 medlemmer. En af årsagerne til at forbundet ikke endte
på et endnu højere medlemstal var, at der blev fundet op til flere fejlregistreringer blandt klubberne fra
deres tidligere indberetninger og at hele 13 klubber ikke nåede at indberette deres medlemstal.

Vi ikke kender de endelige medlemstal for 2020 (offentliggøres 1. april), men vi kan se at 2020 ser ud til
at have givet en betydelig vækst i antal medlemmer på op imod 40%. Meget af denne vækst skal selvføl-
gelig tillægges de frivilliges hårde arbejde ude i foreningerne og den rådgivning som forbundet giver til
klubberne. Samtidig er uddannelser, events, workshops, muligheder 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 afvikle de
mange aktiviteter.

Indberetningen af medlemstal er ressourcekrævende for både foreningerne og forbundet, men så længe
medlemstallet er af afgørende betydning for forbundets støtte fra DIF, er det nødvendigt at bruge en del
ressourcer på at få de rigtige medlemstal indberettet. En af målsætningerne i DSRFs strategiaftalen med
DIF er bl.a. at forbundet i 2020 har 20 klubber med mere end 100 medlemmer. Den nuværende regi-
strering af medlemmer, som dog ikke er endelig, peger på at vi har 14 klubber med mere end 100 med-
lemmer og yderligere 2 klubber som ligger meget tæt på 100 medlemmer. Der vil i 2021 blive gjort en
større indsats med flere grundige procesforløb for udvalgte klubber, for at øge antallet af klubber med
+100 medlemmer. Denne indsats var også planlagt til 2020, men blev ikke mulig at gennemfører grundt
covid-19.

I relation til arbejdet med klubberne afholdte vi i 2020 ca. 10 events, hvor vi bl.a. så en større tilknyt-
ning af klubber. Deltagelsen på events er med til at skabe et stærkere sammenhold i klubberne og her
bør fx fremhæves Danish SUP Tour, hvor der er implementeret en decideret klubkonkurrence. I tilknyt-
ning til klubarbejdet blev mere end 230 instruktører uddannet i 2020 hvilket er tæt på en fordobling fra
2019 (122 instruktører).

Til at understøtte arbejdet med klubberne er der også i 2020 blevet udviklet to nye koncepter: SUP &
Surf 365 og Beachlife. Førstnævnte er et idékatelog som er tilgængeligt for alle klubber med henblik på
at skabe flere aktiviteter primært i vinterhalvåret for derved, at kunne arbejde bedre med forankringen
af medlemmer. Beachlife lanceres først i foråret 2021 grundet covid-19 og handler om, at få klubberne
til at implementere beachlife aktiviteter i tilknytning til deres surf og SUP aktiviteter. Vi påbegyndte til-
lige i efteråret 2020 udviklingen af en ny medlemsplatform, som skal være med til at skabe bedre tilbud
og adgang til information for DSRFs medlemmer. Det forventes at platformen lanceres ultimo februar
2021.
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Styrke DSRF som organisation

Vi har i 2020 arbejdet videre med at udvikle sekretariatet og bestyrelsens arbejdsprocesser og syste-
mer, som alt sammen skal være med til at professionalisere forbundet yderligere. Blandt andet har det
ikke overraskende vist sig, at flere ansatte og flere projekter kræver bedre projekt- og opgavestyring
samt mere ledelse, og med planerne om, at få yderligere ressourcer tildelt i en ny strategiaftale med DIF
for 2022-2025, er der brug for at forbundet konsekvent arbejder videre med at forbedre de organisato-
riske rammer.

Samtidig igangsatte vi i marts 2020 en intern strategiproces, NEW WAVE, som var afledt af interessen
for at styrke DSRF som organisation, men også det tidligere arbejde i 2019, som var støttet med midler
fra Olympic Solidarity Foundation. Der er anvendt en del interne ressourcer i både sekretariatet og be-
styrelsen på, at arbejde med den nye strategi og det forventes at den endelige strategi præsenteres på
årsmødet 2021. Som en del af arbejdet fremsættes der til årsmødet forslag om, at nedlægge forbundets
udvalg og arbejde videre i en mere projektorienteret involvering af forbundets medlemmer.

Generelt er der afsat meget få midler i dette strategispor, da det forventes, at både bestyrelses- og ud-
valgsmedlemmer, som arbejder frivilligt, skal være med til at skabe udviklingen.

STOKED SUSTAIN

I december 2019 fik forbundet bekræftet bevillingen på 3.99 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet
STOKED SUSTAIN. Projektet er afledt af det tidligere projekt ’STOKED’ og køre fra 2020-2022. Projek-
tets økonomi er bl.a. medvirkende til, at forbundet kan bibeholde en fuldtidsansættelse og har derfor
været og er fortsat afgørende for det videre udviklingsarbejde i DSRF.

Projektet arbejder i to spor. Det ene spor har fokus på at stimulere og gribe den vedvarende vækst som
opleves indenfor surf og SUP sporten. Der arbejdes bl.a. videre med en række af de initiativer som var
en del af det første STOKED projekt (2016-2018), herunder hjælp til opstart af SUP og surf aktivitet i
nye eller eksisterende foreninger vha. forbundets gratis udlån af udstyr, uddannelse af instruktører, af-
vikling af events, camps og workshops samt udvikling af diverse materialer.

Det andet spor har fokus på forankring og bæredygtighed. Her arbejdes der bl.a. med mere omfattende
rådgivningsforløb til klubber, indsatser for selvorganiserede og udviklingen af en medlems- og uddannel-
sesplatform. Med bæredygtighed menes også, at forbundet skal være i stand til efter endt projektperi-
ode, at drive et tilsvarende aktivitetsniveau videre uden fondsbevillinger. Således har projektet stor ind-
flydelse på forbundets totale økonomi og skal fungere som ”affyringsrampe” til, at forbundet efter 2022
er økonomisk selvbærende alene ud fra egen indtjening, kontingenter og tilskud fra DIF.

Som nævnt indledningsvis er det i 2020 ikke lykkes os, at gennemfører alle de forventelige aktiviteter i
projektet grundet covid-19 situationen. Det være sig bl.a. beachlife aktiviteter, forskellige workshops og
camps, implementeringen af en ny uddannelsesplatform, særlige aktiviteter målrettet selvorganiserede
og en række investeringer i eventudstyr. Det betyder, at vi har brugt færre midler i projektet end bud-
getteret. Vi havde i 2020 budgetteret med godt 2 mio. kr., men har brugt knap 1.2 mio. kr. ved en sam-
menlægning af midler anvendt på investeringer og aktiviteter samt løn.

Vi forventer at vi i 2021 vil kunne indhente det forsømte ”aktivitetsniveau”, da der allerede i december
2020 og januar 2021 er igangsat aktiviteter relateret til de midler, som ikke blev anvendt i 2020.

FRI PÅ VANDET

Friluftsrådet godkendte i december 2019 vores ansøgning på 2.3 mio. kr. til det 2-årige projekt; FRI PÅ
VANDET. I januar og februar blev en intensiv ansøgningsproces med ca. 75 ansøgere gennemført og den
1. marts 2020 blev Sofie Hammelsvang ansat som projektkonsulent i DSRF med ansvaret for FRI PÅ
VANDET.

Foruden en række forskellige eventaktiviteter handler størstedelen af projektets aktiviteter om, at skabe
ugentlige vedvarende aktiviteter i 10 af DSRFs foreninger. Da covid-19 forhindrede opstarten af aktivi-
teter kontaktede vi allerede i april Friluftsrådet med henblik på, at justere en smule i budgettet og med
aftale om at Sofie tog fri i juli måned uden løn. Vi kunne således finde økonomi til, at forlænge projektet
indtil udgangen af juni 2022 hvilket blev godkendt af Friluftsrådet.
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Friluftsrådet udbetaler normalt først deres bevilling når projekter er afsluttet. Da DSRF dog ikke har så
stor en egenkapital indgik vi en aftale med Friluftsrådet om, at vi på baggrund af indsendte bilag, lø-
bende kunne få udbetalt støtten. Vi budgetterede i 2020 med et forbrug på 1.5 mio. kr. af projektets
samlede økonomi på 2.3 mio. kr. Det skyldes, at der i opstarten af projektet ligger en hel del investerin-
ger i udstyr til foreningerne (se evt. konto 1241 i regnskabet) samt løbende betaling til foreningerne for
gennemførslen af aktiviteter.  Regnskabet for 2020 viser, at vi ved en sammenlægning af omkostninger
forbundet med projektets aktiviteter og løn, har brugt lige på den anden side af 1 mio. kr. Vi har tilsva-
rende fået udbetalt 1 mio. kr. fra Friluftsrådet i november 2020.

Generelt om forbundets økonomi og projektøkonomi

DSRFs økonomi var tilbage i 2018 todelt, hvilket skal forstås således at økonomien i dagligdagen blev
bogført i to særskilte regnskaber afhængigt af forbundets projekter. Som det fremgik af sidste års ledel-
sesberetning begyndte vi dog i 2019, af hensyn til revisionen og jf. Kulturministeriets bekendtgørelse,
at bogføre forbundets økonomi i ét og samme regnskab, hvilket vi har fortsat i 2020. Indtægter og ud-
gifter som vedrører projekter fremgår derfor af det samlede regnskab med særskilte kontoposter navn-
givet med projektets navn. Sammenlægning af forbundets økonomi og særlige projektmidler skulle
gerne give et bedre og mere overskueligt billede af DSRFs samlede økonomi. Det bør dog nævnes, at da
STOKED SUSTAIN projektet også dækker udgifter til fx forbundets events, nye klubbers kontingenter,
instruktøruddannelser m.v. vil de angivne udgifter i regnskabet til fx Danish Surf Tour og Danish SUP
Tour ikke være retvisende.

Andre bemærkninger til forbundets økonomi

Forbundet har siden seneste aflægning af regnskabet foretaget to væsentlige administrative ændringer.

Det ene er, at de fleste af forbundets undervisere, foruden dem som er selvstændige, er gået fra at
modtage honorar til at blive timeansat af forbundet. Dette sikre både bedre kontraktvilkår og mere gen-
nemsigtig ift. hvor mange midler forbundet reelt set bruger på lønninger, men det sætter samtidig også
krav til forbundet om at håndtere flere ansættelsesforhold.

Det andet er, at vi i løbet af 2020 undersøgte mulighederne for at overgå til et erhvervsprodukt hos
Danske Bank for derved, at kunne få adgang til Mobilbank og løsninger som fx ”to-i-forening”. Sidst-
nævnte har været bemærket af revisionen ved seneste aflægning af regnskabet og betyder konkret, at
betaling af regninger godkendes af min. to personer. Det tog desværre lang tid for Danske Bank at un-
dersøge vores muligheder, da vi ikke kan betragtes som en direkte erhvervskunde, men en non-profit
sportsorganisation. Det lykkedes dog i december 2020 og derfor er forbundet i 2021 overgået til pro-
duktet Danske Bank District, som giver de ovenstående muligheder. Med en ansættelse af en administra-
tiv deltidsmedarbejder fra marts/april 2021, vil det nye system blive taget i brug.

Indtægter

DSRF har i 2020 haft indtægter på 3.804.653 kr. mod budgetterede indtægter på 5.305.575 kr. Det
mindre indtægtsgrundlag skal dels tillægges at Friluftsrådet kun har udbetalt 1 mio. kr. mod de budget-
terede 1.5 mio. kr. og at der tilsvarende kun er indtægtsført godt knap 1.2 mio. kr. fra Nordea-fonden
mod de budgetterede godt 2 mio. kr. Dertil har vi haft færre indtægter fra bl.a.: støtte fra fonde og kom-
muner (eventorienteret), sponsorater (eventorienteret), undervisning og camps, konkurrencegebyr
(eventorienteret) og kontingenter. Modsat har forbundet øget sine indtægter på bl.a. uddannelser qua
den større interesse. Væsentlige afvigelser for vores indtægtsposter er nævnt under noter nedenfor.

Generelt afviger mange af forbundets indtægtsposter fra budgettet, da det er vanskeligt for forbundet,
at vurdere mulige indtægter fra sponsorer, kommunale puljer m.v., som typisk tilsvarende dækker udgif-
ter relateret til events og derfor kan være meget svingende. Ligeledes har indtægtsgrundlaget været
påvirket af covid-19 situationen, som har vanskeliggjort gennemførslen af en række aktiviteter.

Forbundet har i 2020, primært pga. af et manglende administrativt system, ikke været gode nok til at
indkræve kontingent fra bl.a. individuelle medlemmer af forbundet. Det skal forbundet være bedre til i
2021 og der er en forventning til, at den nye medlemsplatform vil kunne afhjælpe det administrative
problem. Tilsvarende vil der blive lavet en indsats for, at få flere virksomheder og skoler/institutioner
med igen.
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Udgifter

DSRF har i 2019 haft udgifter på 3.477.746 kr. mod budgetterede udgifter på 5.341.529 kr. Det min-
dre udgiftsgrundlag skyldes flere væsentlige elementer. Der er bl.a. brugt betydeligt færre midler i STO-
KED SUSTAIN projektet (ca. 825 t.kr.) og FRI PÅ VANDET projektet (ca. 450 t.kr.) end forventet. Andre
væsentlige afvigelser for vores udgiftsposter er nævnt under noter nedenfor.

Generelt er der også på udgiftsposterne en stor afvigelse, da det er svært for forbundet at estimere de
reelle udgifter. Særligt i 2020 hvor flere aktiviteter er blevet udskudt pga. covid-19 situationen.

Det skal nævnes at godt 43% (1.448.960 kr.) af forbundets udgifter i 2020 knytter sig til lønomkostnin-
ger (indeholder også lønudgifter i de to fondsprojekter). Tilsvarende blev godt 52% (1.743.438 kr.) af
forbundets økonomi anvendt til aktivitetsbestemte indsatser som fx foreningsudvikling, udstyr, aktivite-
ter og events, uddannelse, talent- og eliteudvikling m.v.

Afvigelser

Det er værd at bemærke at der i forbundets passiver er hensat projektmidler til STOKED SUSTAIN pro-
jektet svarende til 825.375 kr. som skyldes midler der ikke har kunne blive anvendt grundet covid-19
situationen. Midlerne overføres til 2021 med henblik på at igangsætte de aktiviteter og investeringer,
som ikke kunne gennemføres i 2020.

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:

FRI PÅ VANDET

Som nævnt tidligere havde vi budgetteret med at anvende 1.5 mio. kr. af projektets samlede økonomi
på 2.3 mio. kr. Grundet covid-19 og en udskydelse af projektet fik vi i 2020 kun udbetalt 1 mio. kr. fra
Friluftsrådet.

STOKED SUSTAIN, herunder kontingent og instruktøruddannelser betalt af projektmidler

Mange foreninger i DSRF har fortsat kontingent betalt af projektmidler grundet optagelse i forbundet i
forbindelse med STOKED og STOKED SUSTAIN projektet. Der bliver i den forbindelse givet 3 års kontin-
gent til foreninger ved indmeldelse. Regnskabsmæssigt er disse noteret særligt ift. kontingenter som
betales af STOKED SUSTAIN projektet. Løbende vil flere og flere foreninger skulle indbetale et reelt kon-
tingent, hvorved indtægten for denne del vil øges over tid.

Tilsvarende modtager nye foreninger 2 instruktøruddannelser, som betales af STOKED SUSTAIN projek-
tet, hvorfor disse også regnskabsmæssigt er noteret som en særlig indtægt.

Kontingenter generelt

Som nævnt tidligere har forbundet ikke været dygtige nok til, at indkræve kontingent fra individuelle
medlemmer, hvilket primært skyldes arbejdet med udviklingen af en ny medlemsplatform, som lanceres i
foråret 2021. Forbundet har ca. 430 individuelle medlemmer registreret, hvilket derfor reelt kan beteg-
nes som et tab på 43.000 kr. grundet manglende betalinger. Det skal dertil nævnes at de 430 er et ak-
kumuleret tal over de seneste 5 år, og det vides ikke hvor mange medlemmer der fra tidligere år fortsat
ønsker at være medlem af DSRF. Forbundet vil i 2021 i højere grad kunne indkræve kontingenter auto-
matisk via den nye medlemsplatform og det forventes derfor at der i højere grad vil være styr på de indi-
viduelle medlemskaber fremover.

Støtte fra fonde, kommune og organisationer

Da vi bl.a. har måtte aflyse events i 2020 (Surf tour, Eurotour, Sup tour m.v.) har vi ikke opnået det ind-
tægtsgrundlag som vi havde budgetteret med. Som nævnt tidligere kan det være svært at rammet plet
på denne budgetpost, 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.
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Sponsorater

Som det har været tilfældet med støtten fra fonde, kommuner m.v. har der tillige været betydeligt færre
sponsorindtægter grundet de aflyste eventaktiviteter.

DSRF Instruktør kursusgebyr

Vi uddannede i 2020 næsten dobbelt så mange instruktører end forventet. Vi omsatte derfor også for
betydeligt mere i 2020.

Nationale konkurrencegebyr

Vi havde forventet et betydeligt indtægtsgrundlag for bl.a. afviklingen af Eurotouren på denne post,
men grundet aflysningen af eventen har vi ikke opnået det budgetterede beløb.

På udgiftssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser:

Talent- og eliteprogram samt SUP Landshold

Da det som tidligere nævnt kun var muligt at afvikle talent- og eliteaktiviteter i et meget begrænset om-
fang blev der i 2020 anvendt betydeligt færre midler på dette område (ca. 200.000 kr.). Vi vil på den
baggrund afsætte yderligere midler i 2021 og (op)prioritere særlige indsatser på talent- og eliteområ-
det.

Danish SUP Tour

Vi måtte i 2020 aflyse et enkelt stop på SUP touren og vi lagde samtidig et stop og DM SUP sammen i
Hvide Sande. Tillige er det ikke alle udgifter til SUP touren som fremgår af denne post, da STOKED
SUSTAIN projektet også dækker udgifter i forbindelse med events. Under STOKED SUSTAIN ”Events &
Camps” (note 3) figurere således udgifter til events hvor de samlede udgifter til SUP touren tæller
25.233 kr. Dette beløb sammenlagt med de 30.872 kr. under sportsaktiviteter ”Danish SUP Tour” (note
6) og 13.733 kr. under sportsaktiviteter ”DM SUP & Prone Paddleboarding” (note 6) giver tilsammen en
udgift i relation til SUP touren på 69.838 kr. Dertil kommer udgifter relateret til kørsel som bl.a. skal fin-
des under STOKED SUSTAIN ”Transport” (note 3).

Danish Surf Tour

På samme vis som med udgifterne til Danish SUP Tour så er det ikke alle udgifter til Surf touren som
fremgår af denne post, da STOKED SUSTAIN projektet også dækker udgifter til surf tour events. Under
STOKED SUSTAIN ”Events & Camps” (note 3) figurere således udgifter til surf tour events svarende til
19.658 kr. Dette beløb sammenlagt med de 117.641 kr. under sportsaktiviteter ”Danish Surf Tour”
(note 6) giver tilsammen en udgift i relation til surf touren på 137.299 kr. Dertil kommer tillige udgifter
relateret til kørsel som bl.a. skal findes under STOKED SUSTAIN ”Transport” (note 3).

Eurotour 2020

Da eurotouren blev udskudt til 2021 har vores reelle udgift til eventen kun været det event-fee, som vi i
2020 skulle betale for at få eventen til Danmark. Betalingen ’overgår’ til afviklingen af eventen i 2021
og der er derfor ikke tabt noget økonomi i eventen.

Midsummer Viking Challenge

Eventen blev aflyst og vi havde derfor ikke nogen udgifter til arrangementet i 2020.

Rådgivning

I forbindelse med DIFs stillingtagen til CAS-afgørelsen vedr. SUP sportens tilhørsforhold, har forbundet
anvendt midler på advokatbistand. Sagen kan have stor betydning for forbundet i fremtiden, også ift.
tildelingen af midler til udviklingen af sporten, og derfor har bestyrelsen vurderet at midlerne til advo-
katbistand har været givet godt ud. Der forventes også et mindre beløb i 2021.
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Balancen

Med årets resultat (326.907 kr.) øges forbundets egenkapital betydeligt til 590.437 (egenkapitalen var
efter regnskabet 2019 på 263.530 kr.). Det er dog væsentligt at bemærke, som beskrevet tidligere, at
forbundet ønsker på baggrund af færre aktiviteter i 2020, at anvende flere midler på en række forskel-
lige områder i 2021, som vil bringe egenkapitalen en smule ned igen. Det bør dog, hvis muligt, fortsat
være et mål for forbundet, at oparbejde en stærkere egenkapital, som skal skabe en vis tryghed for både
forbundets medlemmer, men også forbundets ansatte i tilfælde af utilsigtede udgifter.

Likviditet

Likviditeten i forbundet må siges at være fornuftig og tilfredsstillende. Da forbundet løbende arbejder
med forskellige projekter hvor økonomien udbetales retrospektivt (ex Friluftsrådets bevilling til FRI PÅ
VANDET), kan det være fornuftigt at oparbejde en likviditet, som gør det muligt håndtere fondsbevillin-
ger og udbetalinger i relation hertil.

Konklusion

Med reference til et svært og anderledes år, som i den grad har været vanskeligt at navigere i pga. af
covid-19, må resultatet for 2020 vurderes at være tilfredsstillende. Her refereres særligt til, at det er
lykkes forbundet at komme igennem en meget speciel tid uden betydelige omkostninger eller særlige
tab.

Forventninger til de kommende år

DSRF er i øjeblikket begunstiget med midler gennem to større udviklingsprojekter hvilket understøtter
muligheden for, at have tre fuldtidsansatte medarbejdere på kontoret. Ansættelserne er alt afgørende
for forbundets aktivitetsniveau, men da ansættelserne beror på projektmidler er det, som nævnt tidli-
gere, essentielt at forbundet fortsat har fokus rettet mod at øge indtægten via egne indtægtskilder. Det
er nødvendigt at generere tilstrækkelig økonomi til, at kunne servicere og rådgive de mange medlemmer
i forbundet og ikke mindst håndtere den øgede vækst der opleves indenfor surf og SUP sporten.

Derfor har bestyrelsen også i et udkast til den kommende strategiaftale 2022-2025 med DIF søgt om en
betydeligt højere strategistøtte, som kan matche forbundets potentiale og aktivitetsniveau. Tilsvarende
vil vi forsøge at øge indtægterne på bl.a. uddannelses-, event- og medlemsområdet. Dels ved at indgå
flere kommercielle aftaler, vedtage en ny kontingentstruktur, tilbyde flere relevante produkter til med-
lemmerne og øge indtægtsgrundlaget gennem særlige medlemsfordele målrettet det selvorganiserede
miljø.

Vi vurderer, at vi fortsat over de kommende år vil se en markant vækst i antal af foreninger, medlemmer
og interesseorganisationer, som vil blive en del af DSRF og gøre brug af forbundets aktiviteter.

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 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Indtægter

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører.

Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede omkostnin-
ger.

Eventuelle modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud præsenteres som en kortfristet gældsforplig-
telse under regnskabsposten ”Ikke-anvendte øremærkede projektmidler”.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne om-
kostninger føres under de respektive aktiviteter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
til social sikring m.v. af unionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godt-
gørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Finansielle indtæg-
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

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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Resultatopgørelse
Budget, t.kr.

Note 2020 2020 2019

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1 973.000 972 1.053.574
Medlemskontingenter 2 58.200 123 30.000
STOKED SUSTAIN 3 1.198.200 2.023 137.531

FRI PÅ VANDET 4 1.000.000 1.500 0

VM Legacy 0 0 176.979
Øvrige indtægter 5 575.253 712 699.734

Indtægter i alt 3.804.653 5.330 2.097.818

Omkostninger

Sportsaktiviteter 5 224.256 500 476.009
STOKED SUSTAIN 3 1.198.200 1.447 0
FRI PÅ VANDET 4 1.046.761 1.133 0
Administration 6 705.483 1.782 1.269.622
Uddannelse 7 101.230 253 295.671
Finansielle omkostninger 0 52 3.067
Øvrige omkostninger 8 153.685 82 183.666
Af- og nedskrivninger 9 48.130 48 48.130

Omkostninger i alt 3.477.746 5.297 2.276.165

Årets resultat 326.907 33 -178.346

Disponering
Overført til egenkapital 326.907 33 -178.346
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Balance
Note 2020 2019

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 16.043 64.174
Materielle anlægsaktiver i alt 16.043 64.174

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Debitorer 3.997 76.948
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 3.997 76.948

Likvide beholdninger 1.648.003 229.895

Omsætningsaktiver i alt 1.668.043 371.017

AKTIVER I ALT 1.668.043 371.017

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 263.530 441.876
Overført resultat            326.907 -178.346

Egenkapital i alt 590.437 263.530

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer 318                 2.222
Offentlige kreditorer 158.326                         -
Anden gæld 10.244              36.222
Feriepenge (Feriefonden) 74.570                         -
Feriepengeforpligtelse 8.774              69.043
Ikke-anvendte øremærkede projektmidler 11 825.375                         -
Gældsforpligtelser i alt        1.077.607            107.487

PASSIVER I ALT        1.668.043            371.017

Leje- og leasingforpligtelser 12
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Budget, t.kr.
2020 2020 2019

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
DIF Grundstøtte 413.000 412 286.574
DIF Strategistøtte 560.000 560 556.000
DIF Initiativpulje 0 0 211.000

973.000 972 1.053.574

2 Medlemskontingenter
Kontingent - Foreninger 16.000 32 24.800
Kontingent - Private 0 30 0
Kontingent - Virksomheder 3.200 15 5.200
Kontingent - Skoler, institutioner mv. 3.000 10 0
Kontingenter - STOKED SUSTAIN 36.000 36 0

58.200 123 30.000

3 STOKED SUSTAIN
Indtægter
Nordea-fonden 1.114.450 2.023 0
Kontingent foreninger 36.000 0 0
Selvorganiserede medlemskaber 0 0 0
Instruktøruddannelser & dommere 29.750 0 0
Hovedinstruktøruddannelser 18.000 0 0

Indtægter i alt 1.198.200 2.023 0

Udgifter
Foreningsudvikling 292.508 290 0
Beachlife 0 45 0
Selvorganiserede 0 115 0
Events & Camps 94.153 283 0
Uddannelse 16.561 367 0
Workshops 30.441 48 0
Medie, kommunikation & PR 22.204 193 0
Projektledelse - STOKED 617.843 40 0
Transport 38.445 46 0
Øvrige 2.295 20 0
Kontingenter til forbund 83.750 0
Udgifter i alt 1.198.200 1.447 0

Resultat af STOKED SUSTAIN 0 576 0

Noter
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Budget, t.kr.
2020 2020 2019

4 FRI PÅ VANDET
Indtægter
Friluftsrådet 1.000.000 1.500 0
Indtægter i alt 1.000.000 1.500 0

Udgifter
Foreningsaktiviteter 161.000 382 0
Udstyr & Events 519.729 597 0
Kommunikation, PR, medie m.v. 29.375 55 0
Projektledelse - FRI 336.657 74 0
Øvrige 0 25
Udgifter i alt 1.046.761 1.133 0

Resultat af FRI PÅ VANDET -46.761 1.232 0

5 Øvrige indtægter
Støtte fra fonde og kommuner 70.000 175 83.500
Solidarity støtte 19.509 20 179.150
Kursusgebyrer 170.158 140 88.952
Konkurrencegebyrer 106.531 222 253.449
Clinics, camps & workshops 6.322 20 0
Sponsorat 8.500 105 12.111
Salg af udstyr 119.103 0 0
Undervisning og events 0 15 0
Diverse indtægter 27.380 15 82.573
Uddannelser - STOKED SUSTAIN 47.750 0 0

575.253 712 699.734

6 Sportsaktiviteter
Danish SUP Tour 30.872 100 -100.341

Danish Surf Tour 117.641 115 -99.656

Danish White Water Games 0 20 -22.655
DM SUP & Prone Paddleboarding 13.733 15 -38.565
Midsummer Viking Challenge 0 45 -138.614
Danish National Surfing Day 0 15 -27.500
International konkurrencedeltagelse 2.135 40 -33.678
EUROTOUR 59.874 150 0
Støtte til atleter 0 0 -15.000

224.256 500 -476.009

Noter
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Budget, t.kr.
2020 2020 2019

7 Administration
Telefon og datakommunikation 3.348 10 0
IT-omkostninger 24.575 17 -25.576

Forsikringer 18.384 10 0

Kontorartikler og småanskaffelser 8.500 14 -980
Bankgebyrer m.v. 2.089 0 -1.410
Rejser, transport og fortæring 8.468 78 -47.782
Løn 573.140 1.559 -1.133.215
Husleje m.v. 3.429 50 -45.787
Diverse administrationsomkostninger 63.550 44 -14.873

705.483 1.782 -1.269.622

8 Uddannelse
Undervisning, kurser & events 29.452 10 -6.131
ISA instruktørbeviser 3.611 15 -55.674
Talent- og eliteprogram 41.517 150 -161.692
Landsholdstræner team 20.000 25 -19.198
DSRF Surf Træningscentre 0 25 -24.521
Community Days 6.650 28 -28454,48

101.230 253 -295.671

9 Øvrige omkostninger
Medlemsorganisationer 11.919 14 -11.810
Eventstøtte og sponsorstøtte 0 23 -179.201
Frivillighedstrategi 0 5 0
International repræsentation (dommere m.v.) 0 5 0
Projektudvikling 0 10 0
Udvalgsarbejde 2.136 20 0
Regulering af tidligere år 21.125 0 11.095
Returbetalinger 2.700 0 0
Rådgivning 35.219 5 0
Køb af udstyr 80.256 0 0
Diverse 331 0 -3.750

153.685 82 -183.666

2020 2019

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 240.652 240.652
Tilgang i årets løb 0 0
Afgang i årets løb 0 0
Kostpris 31. december 240.652 240.652

Ned- og afskrivninger 1. januar          176.478    128.348
Årets afskrivninger            48.130      48.130
Ned- og afskrivninger 31. december          224.609    176.478

Regnskabsmæssig værdi 31. december            16.043      64.174

Noter
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11 Ikke-anvendte øremærkede projektmidler 2020 2019

Ikke-anvendte midler - STOKED SUSTAIN 825.375 0
         825.375 0

12 Leje- og leasingforpligtelser
Dansk Surf & Rafting Forbund har indgået en huslejekontrakt med Danmarks Idrætsforbund
om leje af lokale beliggende i Idrættens Hus med en årlig leje på 45.733 kr. med en
uopsigelighed på 6 måneder.

Noter
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5. marts 2021 

’New Wave’ DSRF Strategi 2021 - 2028    
DSRFs bestyrelse har igennem det seneste år arbejdet på forbundets nye strategi, NEW WAVE, som også i 
januar 2021 er blevet kvalificeret af medlemmerne gennem spørgeskemaer og intensiv SoMe kampagne. På 
årsmødet 2021 fremlægges resultatet af det samlede arbejde med NEW WAVE, hvor vi forsøge at favne 
forbundets arbejde for de kommende 8 år. I de næste par år vil vi i bestyrelsen have fokus på løbende 
kommunikation af indsatser og målsætninger. Når initiativer og projekter skal igangsættes vil vi sikre 
inddragelse af medlemmer og samarbejdspartnere, således medlemmer med interesse kan være med til, at 
engagere sig i forbundet og arbejdet med at realisere strategien. 
 
Vi anbefaler alle at orientere sig i strategien på hjemmesiden: https://www.dsrf.dk/newwave/ 
 

Forhandling om ny DIF Strategi 2022-2025 
På det strategiske område står bestyrelsen og sekretariatet også lige nu foran forhandlinger med DIF om 
den kommende økonomiske aftale om støtte til Strategiperioden 2022-2025 med Danmarks Idrætsforbund. 
I denne forhandling står vi på skuldrene af 3-4 års medlemskab i DIF, succesfuldt arbejde og målopfyldelse 
med DIF Strategien 2018-2021 (på alle punkter) og med et kæmpe potentiale for fortsat udvikling, vækst og 
forankring af forbundets aktiviteter.  
 
Der er derfor i sigte, at vi fra 2022 og frem kan sikre et langt større samarbejde og støtte med fælles midler 
fra DIF, hvor vi har fokus på flere indsatser. I den nuværende strategi har vi arbejdet med 3 spor, og i den 
kommende strategi vil følgende fem spor indgå. 
 

• SPOR 1 - Forankring af medlemmer og foreninger i vækst 
• SPOR 2 - Et professionelt og bæredygtigt talent og elitemiljø 
• SPOR 3 - Flere vandsportsaktive børn og unge 
• SPOR 4 - En professionel organisation med international power 
• SPOR 5 - Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 

 
Den 1. maj 2021 indleveres den endelige strategi beskrivelse, oplæg til aktiviteter, målsætning og økonomi. 
Der henstår derefter en proces med godkendelse først i DIFs Bestyrelse og endelig godkendelse på DIFs 
Budgetmøde i oktober 2021. Lykkedes vi med ovenstående indsatser vil vi gå en lysere tid i møde med 
formentlig yderligere 2 fuldtidsansættelser i DSRF fra 2022, som skal hjælpe med at understøtte 
medlemsklubber og indsatser.   



 
 

 

STOKED SUSTAIN – fortsættelse  
STOKED SUSTAIN er nu tæt på halvvejs igennem projektperioden. I 2021 skal vi sikre at udskudte 
delindsatser og aktiviteter fra 2020 (grundet corona) sættes i gang. Vi begynder derfor at bevæge projektet 
over mod et større fokus på forankrings indsatser. Der kommer til at være en del arbejde med monitorering 
og projektopfølgning, som skal sikre afrapportering af erfaringer og resultater både til Nordea-fonden, og 
internt som kan gives videre til medlemmerne.  
 
Medlemsklubber vil løbende blive mødt af nye initiativer, som er forankret i projektet. Vi opfordrer jer til at 
tage godt imod tilbuddene og hjælpe til med at sikre at projektet bliver en succes. Bliv opdateret på 
projektet her: https://www.dsrf.dk/hvad-er-stoked-sustain/.     
 

Fri på vandet  
Projektet FRI PÅ VANDET er også ved at være tæt på halvejs, da vi grundet corona forlængede projektet til 
sommeren 2022 (planmæssig afslutning var februar 2022). Vi har lært enormt meget i løbet af projektets 
første år, og derfor handler det nu om frem mod afslutningen af projektet at anvende de erfaringer 
klubberne har fået med målgruppen i hele landet. Derudover kobles der i 2021 en forsker på projektet, som 
bl.a. skal undersøge effekterne af indsatserne. Samtidig er vi gået i dialog med en række forskellige 
kommuner med henblik på, at undersøge mulighederne for at videreføre aktiviteterne efter sommeren 
2022. 
 

SUP CITY DENMARK 2021-2024  (DSRFs internationale eventstrategi) 
Sport Event Denmark støttede i november måned 2020 vores oplæg på en international eventstrategi, SUP 
City Denmark, som i de kommende år skal tiltrække en årlig Euro SUP Tour til Danmark, og derudover EM 
SUP til Hvide Sande, APP World Tour til København og ISA VM SUP til København. Opbakningen fra den 
nationale eventorganisation følges op af ansøgninger til de lokale og regionale eventorganisationer samt 
værtskommunerne. Der er en uformel opbakning fra de internationale rettighedshavere (APP, ESF og ISA), 
og der resterer derfor nu de endelige ansøgninger om støtte fra henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune 
og Københavns Kommune. Disse ansøgninger og efterfølgende bud proces er en vigtig opgave primo 2021. 
Alt efter hvor mange events det lykkes at tiltrække, er det ambitionen, at DSRF kan fastansætte en 
gennemgående event manager til at drive, udvikle og forankre forbundets eventarbejde, både de nationale 
og de internationale events.  
 

International idrætspolitisk strategi  
DSRFs formand har i 2019-2020 fulgt Nordic International Leadership Education (NILE), et nordisk 
samarbejde, der skal styrke specialforbundenes internationale idrætspolitiske arbejde. Vi vil igennem 2021-
22 udarbejde en egentlig international idrætspolitisk strategi, og en kampagne med henblik på fastholdelse 
og sikre yderligere idrætspolitiske positioner i vores internationale moderorganisationer European Surfing 
Federation, International Surfing Association og International Rafting Federation. Det internationale 
politiske arbejde er også en vigtig prioritet for Danmarks Idrætsforbund, og arbejdet indgår i DIF 
bestyrelsens prioriteringer for strategiarbejdet 2022-2025.  
 



 
 

Fremadrettede koncepter og aktivitetstilbud til medlemmer 
I 2021 vil vi lancere en helt ny medlemsplatform, som drives gennem vores hjemmeside. 
Medlemsplatformen har to overordnede formål; 1) at automatisere og lette administrativt arbejde 
i forbundet og 2) at kunne kommunikere og målrette tilbud til forbundets medlemmer. 
 
Sidstnævnte betyder helt konkret at foreninger vil få deres egen profil (side) på hjemmesiden, 
hvor indhold og materialer er specifikt målrettet foreninger. Tilsvarende vil gøre sig gældende for 
selvorganiserede medlemmer, skoler/institutioner og virksomheder. Vi vil bruge den nye 
medlemsplatform til, at videndele og kommunikere endnu bedre med forbundets medlemmer. 
 
STOKED SUSTAIN projektet vil fortsat være rammesættende for flere aktivitetstilbud og koncepter 
i 2021 og 2022. Bl.a. lanceres et ”Beachlife” koncept, hvor aktiviteter målrettes familier, børn og 
unge. Clean projektet testes af i pilot format i 2021, men forventes med en række 
samarbejdspartnere, at blive rullet yderligere ud i 2022 og 2023 så alle foreninger kan være med. 
For nye foreninger vil der fortsat være adgang til gratis instruktøruddannelse, gratis lån af udstyrs 
grejbank, gratis kontingent og solid rådgivning til opstart af aktiviteter. For eksisterende foreninger 
planlægges flere dybdegående procesforløb, hvor bestyrelsesmedlemmer i klubberne får 
mulighed for, at stille skarpt på udviklingen af deres foreningen. 
 
På uddannelsesområdet lancere vi i 2021 en nye uddannelse, SUP Instruktør 2, og en lang række 
kompetencegivende kurser (clinics) for alle medlemmer. Vi vil fortsætte udviklingen af kurser 
gennem de kommende 3-4 år og forventer også på sigt, at udvikle en ”SUP træner uddannelse” og 
kurser med fokus på børn og unge. 
 
På eventområdet fortsætter vi successen med Danish SUP Tour og Danish Surf Tour og vil allerede 
fra 2021 ligge endnu mere fokus på udviklingen af junior konkurrencer, hvorfor der planlægges 
særlige events for juniorer. Tilsvarende vil vi indenfor SUP øge fokus på, at afvikle tilgængelige og 
succesfulde breddeevents, hvor fokus er målrettet oplevelsen på vandet. 
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Kontingentstruktur i DSRF 
DSRF har i øjeblikket en kontingentstruktur, som muliggøre at foreninger, selvorganiserede, 
skoler/institutioner og virksomheder kan opnå medlemskab af DSRF. Kontingentet er pt. som følgende: 
 
Foreninger: 800,- kr./året 
Selvorganiserede: 100,- kr./året 
Skoler/institutioner: 1.000,- kr./året 
Virksomheder: 400,- kr./året 
 
På baggrund af en række løbende diskussioner gennem de seneste år og ikke mindst bestyrelsens 
bemærkning på årsmødet 2020 om behovet for at skabe en fremadrettet bæredygtig økonomisk model for 
forbundet, vil bestyrelsen foreslå ændringer i kontingentet. Det blev bl.a. på årsmødet 2020 italesat, at 
bestyrelsen på baggrund af det nye strategiarbejde (NEW WAVE) ville se på behovet for at justere det 
nuværende kontingent, med reference til forbundets og foreningernes markante udvikling over de seneste 
5 år. 
 
Bestyrelsen vil derfor nedenfor fremlægge et forslag om at øge kontingentet for foreninger, 
selvorganiserede og virksomheder, og vil indledningsvis beskrive baggrunden og incitamentet for at øge 
kontingentet. Det er i den sammenhæng essentielt at understrege, at med de vedtægtsændringer som 
bestyrelsen ligger op til i forbindelse med årsmødet 2021, vil et eventuelt nyt kontingent først træde i kraft 
fra 2022 og dermed ikke være gældende for indeværende år. 
 
Nedenstående præsenteres og visualiseres også på hjemmesiden, som vi anbefaler medlemmerne 
orientere sig på: 
 
Foreninger: https://www.dsrf.dk/ny-kontingentstruktur/ 
Selvorganiseret: https://www.dsrf.dk/product/individuelt-medlemskab/ 
Virksomheder: https://www.dsrf.dk/nyt-kontingent-virksomheder/ 

Baggrund 
Dansk Surf & Rafting Forbund har siden 2016 været begunstiget af fondsmidler hvilket har stillet forbundet 
i en helt unik situation. Det har været muligt at understøtte klubber med rådgivning, gratis uddannelser, 
gratis lån af udstyr, udvikle og afvikle en lang række af breddeaktiviteter og events m.v. og generelt, at 
’sparke’ surf og SUP miljøet i gang uden de store omkostninger for klubber, medlemmer og deltagere på 



 
 

forbundets aktiviteter. DSRF har dog ingen garantier for fondsmidler i fremtiden og det vil derfor være 
usikkert at bero forbundets økonomi alene på fondsmidler. Derfor ser vi også nu ind i mulighederne for 
hvordan DSRF kan generere en tiltrækkelig og stabil økonomi, som fortsat kan drive udviklingen af SUP og 
surfsporten fremad. 
 
DSRF har som udgangspunkt tre finansieringskilder: 
 

1. DIF Strategistøtte (forhandles hvert 4. år) 
2. DIF Grundstøtte (afhængig af antal klubber, medlemmer m.v.) 
3. Egen omsætning (kontingenter, kursusvirksomhed, events m.v.) 

 
Midler fra 1) er bundet til de indsatser og aktiviteter som er fastsat i de strategiske spor i strategiaftalen 
hvor midler fra 2) og 3) kan anvendes frit af forbundet til fx udviklingsaktiviteter, ansættelser, bredde 
aktiviteter for børn, unge og voksne samt andre indsatser som findes relevante. 
 
Hvad angår forbundets egen omsætning gælder det bl.a., at DSRF siden 2013 har haft følgende 
kontingentsatser: 
 
Foreninger: 800,- kr./året 
Selvorganiserede: 100,- kr./året 
Skoler/institutioner: 400,- kr./året (blev ændret til 1.000 kr. i 2020) 
Virksomheder: 400,- kr./året 
 
For foreningerne gælder det, at vi for blot ganske få år siden skulle rådgive ca. 10-15 foreninger, hvor der i 
dag nu er +75 foreninger tilknyttet forbundet qua den meget positive udvikling sporten har haft. Det sætter 
et helt andet pres på sekretariatet og for at vi fortsat kan supportere alle klubber med relevant rådgivning, 
uddannelser, breddeaktiviteter, udstyr m.v. har vi brug for at alle bidrager med en smule mere økonomi til 
forbundet. 
 
For private medlemmer gælder det, at 85% i en medlemsundersøgelse fra sommeren 2020 med knap 500 
respondenter i det selvorganiserede miljø svarede, at de gerne ville betale mere end 100,- kr./året. Heraf 
svarede 45% at de ville betale 100-150,- kr. og 40% svarede at de ville betale +150,- kr. Det er samtidig 
forbundets ambition at tilføje flere aktiviteter og fordele for selvorganiserede og derfor ønskes der også at 
private medlemmer bidrager yderligere til forbundet. 
 
For virksomheder gælder det, at forbundet i endnu højere grad ønsker at skabe værdifulde og 
meningsfulde partnerskaber. For at dette kan lykkes tror vi på, at et højere og en langt mere kvalificeret 
kontingentmodel, kan bidrage til mere seriøse partnerskaber hvor der skabes win-win situationer for 
virksomheder, forbundet og medlemmerne af DSRF. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil bestyrelsen foreslå ændringer i kontingentet for foreninger, 
selvorganiserede og virksomheder. Kontingentet for skoler/institutioner blev allerede justeret ved 
årsmødet i 2020 og forslås uændret. 

Forslag til nyt kontingent for foreninger 
I nogle forbund arbejder man med faste kontingentpriser, andre forbund arbejder med medlemsstyret 
kontingenter (fx 100,- kr. pr. medlem i foreningen) og nogle helt tredje forbund definere klubbernes 
kontingenter ud fra hvor mange aktiviteter de deltager i, om de arbejder med eliteudøver m.v. Vi vil gerne 
gøre det hele mere simpelt og skabe fleksibilitet, gennemsigtighed og sammenhæng mellem kontingent og 



 
 

den ydelse man kan forvente at få retur af forbundet. Fx er ulempen ved det medlemstyret kontingent dels 
at det kontingent en klub på fx 300 medlemmer skal betale (ex 30.000 kr.) ikke altid stemmer overens med 
den ”ydelse” klubben får fra forbundet og dels at indtægterne til forbundet er skrøbelige såfremt klubber 
med mange medlemmer melder sig ud. 
 
Vores forslag til en ny kontingentstruktur går derfor på at arbejde med kontingenter på en helt ny måde - i 
hvert fald set med foreningsverdenens briller. Strukturen bygger på et “flertrins medlemskab”, som vi, for 
at blive i surfsportens sprog og DNA, kalder henholdsvis; “The Rookie”, “The Search” og “The Barrel”. 
 
Hensigten med den nye kontingentstruktur er således: 
 

• at give klubberne vished om hvad de får for deres kontingent 
• at give klubberne fleksibilitet i deres medlemskab 
• at give forbundet bedre mulighed for at prioritere ressourcer og indsatser 

 
Vi håber naturligvis, at flest mulige klubber vil ’surfe’ sammen med os i “The Barrel”. Primært fordi vi 
ønsker, at hjælpe alle klubber og fordi det er her vi kan give jer mest valuta for pengene. Men det skal også 
være muligt, at være en del af forbundet og miljøet indenfor en pris, som harmonerer med den enkeltes 
klubs behov og økonomiske råderum. 
 
En ansvarlig kontingentstruktur med muligheder 
Det er vores vurdering at forbundet omkring 2022-2023 vil favne tæt på 100 foreninger i Danmark. Såfremt 
forbundet skal være sin opgave værdig og derved støtte, rådgive og udvikle foreningerne og sporten på 
vegne af udøverne, er der brug for at styrke sekretariatet. Dette også med henblik på at skabe en sund 
arbejdsplads, hvor de ansatte ikke brænder ud. Det er derfor også vores ambition, at vi med den nye 
kontingentstruktur konkret vil kunne ansætte flere ressourcer, som i endnu højere grad, kan være direkte 
tilgængelig for foreningerne. 
 
Med ovenstående uddybning foreslår bestyrelsen derfor at følgende kontingentsatser vedtages for 
foreninger (gældende fra 2022): 
 

• The Rookie (1.år)*: 1.500,- kr./året 
• The Search: 3.500,- kr./året 
• The Barrel: 6.000,- kr./året 

 
*Rookie medlemmer skal ikke betale kontingent i indeværende år. Eksempel: Melder en forening sig ind d. 1. 
april betales der første gang kontingent (1.500 kr.) i januar det efterfølgende år. Således vil en ’Rookie’ forening 
kunne nøjes med at betale 1.500 kr. i op til lige knap 2 år, hvilket skal ses som en start-hjælp til nye foreninger. 
 
For at forstå de 3 forskellige kontingent niveauer har vi uddybet og beskrevet dem nøje her: 
https://www.dsrf.dk/ny-kontingentstruktur/. Vi anbefaler at alle foreninger klikker ind på linket og læser 
nærmere. 
 

Forslag til nyt kontingent for selvorganiserede 
Forbundet har siden dets oprindelse gerne ville tilbyde selvorganiserede et medlemskab af DSRF med 
henblik på at skabe et stærkt fælles community omkring surf, SUP og white water sporten i Danmark. Dette 
med henvisning til, at sporten trives utrolig godt i det selvorganiserede miljø og at der er stor værdi i at 
værne om kulturen og DNA’et i surf, SUP og white water sporten. Flere undersøgelser bekræftet desuden, 



 
 

at forbundet allerede løser og vil kunne bidrage yderligere med relevante aktiviteter for den 
selvorganiserede udøvere. Det kan være alt fra rabatter på relevant udstyr til forbundet politiske 
involvering i områder hvor fx et surf spot er i risiko for at blive ødelagt. 
 
Med reference til den tidligere nævnte undersøgelse blandt selvorganiserede foreslår bestyrelsen at 
fastsætte følgende kontingent for selvorganiserede: 
 

• 150,- kr./året 
 
Indholdet i medlemskabet er nøje beskrevet her: https://www.dsrf.dk/product/individuelt-medlemskab/ 
 

Forslag til nyt kontingent for virksomheder 
I forbundet mener vi grundlæggende at der er grobund for, at skabe stor værdi og rigtig gode synergier 
mellem den kommercielle og den foreningsorganiserede måde at dyrke idræt på. Begge elementer har 
styrker som tilsammen gør samarbejder på tværs utrolig stærkt. DSRF har derfor også altid givet 
virksomheder muligheder for, at være medlem af DSRF mod synlighed på hjemmeside, kommunikation af 
tilbud og samarbejde omkring events. Vi har dog i DSRF, særligt grundet det lave kontingent (400,- kr.) ikke 
haft ressourcerne til for alvor at ”dyrke” relationerne til virksomhederne, og det ønsker vi i højere grad at 
være bedre til. 
 
Med et nyt og helt anderledes kontingent for virksomheder ser vi derfor muligheder for at indgå tættere og 
stærkere samarbejder med kommercielle virksomheder, der kan se en værdi i at være en del af forbundets 
aktiviteter og hvor vi i fællesskab kan skabe win-win situationer, som kan være med til at udvikle surf, SUP 
og white water sporten. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående foreslår bestyrelsen at fastsætte følgende kontingent for virksomheder: 
 

• Take off*: 1.495,- kr./året 
• Amped: 4.995,- kr./året 
• Charging: 9.995,- kr./året 

 
*“Take-off” medlemskabet er målrettet iværksættere, som har brug for gode råd og vejledning og/eller fx 
ønsker, at gøre brug af forbundets netværk og medlemmer til at teste nye relevante produkter. 
 
Indholdet i de tre forskellige medlemskaber er nøje beskrevet her: https://www.dsrf.dk/nyt-kontingent-
virksomheder/ 
 
 
 
 
 



BUDGET 2021 - Dansk Surf & Rafting Forbund

Kontonr. Kontotype Beløb

1101 DIF Strategistøtte 562.000
1102 DIF Grundstøtte 564.000
1103 DIF Initiativpulje 300.000
1105 FRI PÅ VANDET - Friluftsrådet (PROJEKT) 910.000
1106 STOKED SUSTAIN - Nordea-fonden (PROJEKT) 1.890.000
1107 STOKED SUSTAIN - Kontingent foreninger 36.000
1108 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede medlemskaber 50.000
1109 STOKED SUSTAIN - Instruktøruddannelser & dommere 7.500
1110 STOKED SUSTAIN - Hovedinstruktøruddannelser 15.000
1111 Kontingent - Foreninger 36.800
1112 Kontingent - Individuelle 20.000
1114 Kontingent - Skoler, institutioner mv. 10.000
1115 Kontingent - Virksomheder 6.000
1121 Støtte fra fonde, kommuner og organisationer 175.000
1123 Sponsorater 120.000
1130 DSRF Instruktør/dommer kursusgebyr 200.000
1131 ISA Instruktør/dommmer kursusgebyr 15.000
1141 Undervisning & Events 15.000
1142 Clinics, camps & workshops 40.000
1143 Nationale konkurrencegebyr 170.000
1144 Internationale konkurrencegebyr 40.000
1146 Merchandise 15.000
1185 Returbeløb 5.000
1199 Indtægter i alt 5.202.300

1200 Salgsomkostninger
1201 Medlemsorganisationer -12.000
1203 Talent- og eliteprogram (surfing) -185.000
1204 SUP Landshold -175.000
1205 DSRF Surf Træningscentre -45.000
1206 International konkurrencedeltagelse -40.000
1208 Landsholdstrænere -90.000
1209 Community Days -20.000
1211 Danish SUP Tour -235.000
1212 Danish Surf Tour -170.000
1213 Danish White Water Games 0
1214 DM SUP & Prone Paddleboarding -20.000
1215 Eurotour 2020 -125.000
1216 Clinics & camps -5.000
1217 Danish National Surfing Day -15.000
1219 Midsummer Viking Challenge -20.000
1220 Undervisning, kurser & events -30.000
1221 ISA Instruktørbeviser -15.000
1223 Konceptudvikling & manualer -5.000



1224 Projektudvikling -15.000
1226 Rådgivning -20.000
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 -300.000
1241 FRI PÅ VANDET - Udstyr & Events -40.000
1242 FRI PÅ VANDET - Kommunikation, PR, medie m.v. -25.000
1243 FRI PÅ VANDET - Projektledelse -483.000
1244 FRI PÅ VANDET - Buffer -15.000
1250 STOKED SUSTAIN - Foreningsudvikling -36.000
1251 STOKED SUSTAIN - Beachlife -75.000
1252 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede -175.000
1253 STOKED SUSTAIN - Events & Camps -300.000
1254 STOKED SUSTAIN - Uddannelse -315.000
1255 STOKED SUSTAIN - Workshops -60.000
1256 STOKED SUSTAIN - Medie, kommunikation & PR -185.000
1257 STOKED SUSTAIN - Projektledelse -667.500
1258 STOKED SUSTAIN - Transport -40.000
1259 STOKED SUSTAIN - Buffer -20.000
1260 DIF Initiativpulje projekt -300.000
1291 Returbetalinger -2.500
1292 Diverse -5.000
1299 Salgsomkostninger i alt -4.300.000

1300 Bruttoresultat 902.300

1400 Lønomkostninger
1410 AM-indkomst,inkl. ATP-bidrag, pension m.v. -602.000
1430 Personalegoder -18.000
1440 Personalepleje -5.000
1454 Samlet betaling - arbejdsgiverbidrag -12.000
1499 Lønomkostninger i alt -637.000

1500 Lokaleomkostninger
1510 Husleje, Idrættens Hus -46.000
1540 Vedligeholdelse og rengøring -4.000
1599 Lokaleomkostninger i alt -50.000

1600 Marketing- og rejseomkostninger
1605 Konferencedeltagelse -2.500
1610 Årsmøder nationalt/internationalt -5.000
1620 Transport og rejser, ansatte -20.000
1630 PR, medie og markedsføring -2.500
1670 Fragt -3.000
1699 Marketing- og rejseomkostninger i alt -33.000



1700 Bilomkostninger
1720 Vedligeholdelse -10.000
1730 Parkering -500
1799 Bilomkostninger i alt -10.500

1800 Administrationsomkostninger
1801 Mødeudgifter -4.000
1802 Kontorartikler -1.000
1803 Website og softwareprogrammer -20.000
1804 Telefon og internet -5.000
1810 Hardware -10.000
1811 Små anskaffelser -1.000
1812 Inventar -10.000
1813 Regnskabsprogram -5.000
1814 Lønsystem (Bluegarden) -6.000
1850 Forsikringer -6.500
1855 Idrættens forsikringer -11.500
1860 Revision -15.000
1899 Administrationsomkostninger i alt -95.000

1900 Resultat før afskrivninger og renter 76.800

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 24.300

2600 Nettoresultat 24.300
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Generelt 
Vi ønsker med følgende notat at redegøre for udvalgte poster i Dansk Surf & Rafting Forbunds budget for 
2021. 
 
Det skal nævnes, at vi i 2020 har indarbejdet økonomien til de to store projekter, STOKED SUSTAIN og FRI 
PÅ VANDET, i DSRFs samlede økonomi. Dette jf. retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse. Det 
betyder helt konkret, at midler som relatere sig til projekterne nu indgår i forbundets totaløkonomi, og 
budgettet afspejler således både større indtægter og udgifter relateret til de to projekter. 
 

Indtægter 
For indtægter fra DIF gælder det at grundstøtten opjusteres til 564.000 kr. grundet den indfasningsmodel 
som DIF operere med for nye forbund (25%, 50%, 75% og 100%) over en 4-årig periode. Vi er i 2021 på 4. år 
og dermed sidste år af indfasningen og modtager derfor nu 100% af den grundstøtte, som forbundet er 
berettiget. Desuden har forbundet vækstet i antal af medlemmer og foreninger siden 2019, som bl.a. udgør 
en del af grundstøtten. 
 
Det forventes at forbundet ligger et projekt ind i DIFs initiativpulje i 2021 og derfor er der budgetteret med 
indtægter i relation hertil. Indtægterne er tilsvarende bogført som udgift. 
 
Indtægter via kontingenter er justeret ud fra hvornår klubberne skal begynde at betale kontingent med 
reference til, at mange klubber via STOKED SUSTAIN projektet fortsat modtager gratis kontingent. Derfor er 
indtægter til at dække foreningernes kontingent via STOKED SUTAIN projektet også anført særskilt under 
konto 1107. Generelt vil indtægter i relation til kontingenter gradvist stige over de kommende år i takt med 
at foreningerne der har haft gratis kontingent skal begynde at betale kontingent. 
 
Som nævnt indledningsvis er projektøkonomien for de projekter som er igangværende i DSRF anført som 
indtægter. Begge projekter blev startet op i 2020, men som nævnt i ledelsesberetningen, har det ikke været 
muligt at gennemfører alle de planlagte aktiviteter i 2020. Hovedårsagen har primært været covid-19. Det 
betyder også, at en andel af de midler som blev udbetalt i 2020 vil overgå til 2021 og sammen med flere 
udbetalte midler fra projekterne, understøtte aktiviteter i 2021. På indtægtssiden fremgår derfor de 
udbetalinger vi forventer at modtage gennem projekterne i 2021 samt overførte midler fra 2020. 
 



 
 

Det er lykkes os at fortsætte det gode samarbejde med en række kommuner, sponsorer og andre 
organisationer i 2021, og bl.a. også at få overført allerede bevilget midler fra 2020 til 2021 (vedrører bl.a. 
midler til Eurotouren) og derfor ses der her et indtægtsgrundlag på henholdsvis 175.000 kr. og 105.000 
(konto 1121 og 1123). Det er bl.a. aftaler med Thisted Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune og 
kommercielle samarbejdspartnere om støtte til en række events, som sikre os indtægterne. 
 
På uddannelsesområdet så vi i 2020 en betydelig vækst og vi forventer at der som minimum vil være 
samme aktivitetsniveau i 2021. Desuden lancere vi nye uddannelsesprodukter og clinics hvilket generelt vil 
øge indtægten på disse områder. 
 
Indtægterne fra de nationale konkurrencer (konto 1143) er beregnet ud fra et skøn om hvor mange 
deltagere vi forventer på forbundets konkurrencer. Indtægterne er tilsvarende med til, at dække de 
udgifter der relatere sig til vores events. 
 
 
Udgifter 
På udgiftssiden er der noteret udgifter til medlemsorganisationer, hvilket er tilsvarende de tidligere år. 
 
Udgifterne 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. Grundet 
et betydeligt nedsat aktivitetsniveau i 2020 har vi dog valgt at overføre den andel af midler vi ikke fik brugt 
på området i 2020 til 2021. De ”ekstra” midler er allokeret efter strategiske overvejelser og vi opjustere 
derfor bl.a. på landstrænerområdet, surf træningscentre og særlige indsatser på landsholdende. 
 
Ligeledes gælder det for SUP landsholdet at vi overføre ikke anvendte midler fra 2020 til 2021 og 
tilsvarende opjustere på bl.a. landstrænerområdet og individuelle behov blandt landsholdsudøverne. Det er 
vores vurdering, at den fortsatte 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 events, hvor vi i 2021 bl.a. også skal afvikle Eurotour. 
Beløbene modsvarer det der forventes, at være af indtægter fra kommuner, sponsorer, deltagegebyr m.v. i 
forbindelse med afviklingen af events. Dertil er det vigtigt at understrege at STOKED SUSTAIN projektet 
også dækker en hel del udgifter som relatere sig til forbundets events. Bl.a. udgifter til at investere i 
relevant eventudstyr. 
 
Udgifter i relation til forbundets projekter, STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET, er ligesom indtægter 
indarbejdet i forbundets totaløkonomi. I budgettet er det muligt, at se hvilke hovedområder pengene bliver 
anvendt indenfor. For hvert område ligger der midler til en lang række af forskelligt udstyr, 
foreningsudvikling og indsatser, camps, uddannelse m.v. 
 
Udgifter til lønninger er udregnet på baggrund af tre årlige fuldtidsansættelser, hvoraf to af ansættelserne 
er finansieret via projektmidler. Midler til at lønne ansættelserne i de to projekter indgår bl.a. under 
projektledelse på konto 1243 og konto 1257. Dertil forventes der en ansættelse af en deltidsmedarbejder, 
som kan assistere forbundet med økonomi og diverse administrative opgaver. Desuden valgte vi i 2020, at 
ansætte alle vores undervisere på timelønnede kontrakter fremfor skattefrie honorar, hvorfor udgifter i 
relation til undervisere også er indarbejdet i de totale lønudgifter. 
 
Udgifter til lokaler, bil og andre administrationsomkostninger følger niveauet fra de tidligere år. Dog er det 
væsentligt at nævne, at en stor del af kørselsomkostningerne dækkes ind via de to projekter, FRI PÅ 
VANDET og STOKED SUSTAIN, som derfor vil fremgå under udgiftsposter relateret til projekterne. 



 
 

 
For administrationsomkostninger gælder det at udgifter er nogenlunde tilsvarende 2020. Vi vil med tiden se 
flere omkostninger i relation til website og softwareprogrammer, da dette er en del af satsningen på bl.a. at 
få et bedre medlems- og uddannelsessystem. 
 
Egenkapital og nettoresultat 
Forbundets egenkapital pr. 31. december 2020 er 590.437 kr. Det skyldes naturligvis den andel af midler 
som vi i 2020 i relation til indsatserne i strategiaftalen med DIF, ikke har kunne anvende jf. de uddybende 
bemærkninger om covid-19 i ledelsesberetningen. 
 
I 2020 budgettere vi med et lille overskud på 24.300 kr. Vi ser dette værende ganske fornuftigt, da vi både 
med en tilstrækkelig egenkapital og et budget som hænger økonomisk sammen, vil være i stand til at kunne 
klare eventuelle udfordringer i relation til den fortsat uvisse tid ift. covid-19. 
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Forslag til ændringer i vedtægter 
 
Bestyrelsen foreslår en del justeringer af forbundets vedtægter, hvor nogle justeringer vil kunne anses som 
betydelige ændringer og andre vil kunne anses som mindre betydelige. Sidstnævnte gælder primært 
gennemskrivning af de sproglige formuleringer og ”oprydning” i vedtægterne blandt paragraffer som ikke 
findes relevant for forbundet. 
 
Ændringsforslag præsenteres i nedenstående tabeller. Ved justeringer som bestyrelsen har vurderet som 
værende betydelige ændringer, vil der være tilknyttet en begrundelse for hvorfor bestyrelsen finder det 
nødvendigt at foretage ændringen. 
 

§3 Formål 
DSRFs formålsparagraf blev defineret i 2013 og hensigten med nedenstående forslag er, at få gjort 
forbundets formål endnu skarpere og simplificeret med et særligt fokus på forbundets hovedaktiviteter og 
discipliner.  
 

Nuværende vedtægter §3 Forslag til ændring 
Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i 
Danmark for sportsaktiviteterne surfing, rafting, 
riverboarding, samt sikkerhed og redning i 
strømmende vand, og anerkendt af International 
Surfing Association (ISA) og International Rafting 
Federation (IRF) til at varetage idrætternes 
interesser i Danmark. 
DSRF's formål er: 
 

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er 
specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne 
surfing, stand up paddle (SUP), prone paddleboard 
og rafting. DSRF er anerkendt af International 
Surfing Association (ISA) og International Rafting 
Federation (IRF) til at varetage idrætternes 
interesser i Danmark. 
DSRF's formål er at: 
 

1. At fremme aktiviteterne surfing (herunder 
disciplinerne stand up paddle (SUP), short board 
surfing, long board surfing, prone paddleboarding, 
bodyboarding, skimboarding, flowrider, 
kneeboarding), rafting, surfboat, riverboarding, 

1. Fremme aktiviteterne under ISA, IRF og ESF: 

a) Stand up paddle, herunder disciplinerne: SUP 
Racing og SUP Surfing 



 
 

samt sikkerhed og redning i strømmende vand 
under IRF, ISA og ESF i Danmark. 

b) Surfing, herunder disciplinerne: Shortboard 
surfing, longboard surfing, bodyboarding, 
skimboarding og kneeboarding. 

c) Prone paddleboarding 
d) Rafting 
e) Andre discipliner: Surfboat, white water sport 

samt sikkerhed og redning i strømmende vand. 

2. At samle danske surfing- og 
raftingorganisationer, klubber, teams, 
institutioner, skoler, familier og enkeltpersoner der 
udøver surfing, rafting, riverboard, samt sikkerhed 
og redning i strømmende vand. 

2. Samle danske klubber, enkeltpersoner, skoler og 
institutioner og virksomheder der dyrker surfing, 
SUP, prone paddleboard og rafting. 

3. At repræsentere dansk surfing (stand up paddle 
(SUP), shortboard surfing, longboard surfing, prone 
paddleboarding, bodyboarding, skimboarding, 
flowrider, kneeboarding), rafting, surfboat og 
riverboarding i alle internationale anliggender, 
herunder deltagelse i kongresser, VM, EM, NM og 
andre betydende internationale stævner. 

3. Repræsentere dansk surfing, SUP, prone 
paddleboard og rafting i alle internationale 
anliggender, herunder deltagelse i kongresser, VM, 
EM, NM og andre betydende internationale 
stævner. 

5. At afholde Danmarksmesterskaberne i surfing 
(stand up paddle (SUP), shortboard surfing, 
longboard surfing, bodyboarding, skimboarding, 
flowrider, kneeboarding), rafting, surfboat og 
riverboarding. 

5. Afholde Danmarksmesterskaberne i surfing 
(shortboard surfing, longboard surfing og 
bodyboarding), SUP (SUP Racing og SUP Surfing), 
prone paddleboard og rafting. 

6. At skabe et attraktivt og udviklende miljø for 
forbundets udøvere. 

6. Skabe et attraktivt og udviklende miljø for 
forbundets medlemmer. 

7. At udbrede kendskabet til og udvikle interessen 
for forbundets aktiviteter i offentligheden med det 
formål at få flere til at dyrke surfing og rafting og 
forbundets øvrige vandsportsaktiviteter. 

7. Udbrede kendskabet til og udvikle interessen for 
forbundets aktiviteter i offentligheden med det 
formål at få flere til at dyrke surfing, SUP, prone 
paddleboard, rafting og forbundets øvrige 
vandsportsaktiviteter. 

10. At arbejde for at sikre faciliteter for surfing og 
rafting, på lokaliteter i Danmark, hvor der ikke er 
tilstrækkelige naturlige forhold og/eller 
støttefaciliteter for udøvelse af sportsgrenene. 

 

10. Arbejde for at sikre faciliteter for surfing, SUP, 
prone paddleboard og rafting, på lokaliteter i 
Danmark, hvor der ikke er tilstrækkelige naturlige 
forhold og/eller støttefaciliteter for udøvelse af 
sportsgrenene. 

 
 

§4 Medlemmer i DSRF 
Da vi ved Årsmødet i 2019 mindskede antallet af kontingentmuligheder fjernede vi bl.a. mulighederne for 
at teams og eventorganisationer kunne optages som medlemmer, hvorfor disse nu også bør skrives ud af 
§4. 



 
 

 
Nuværende vedtægter §4 Forslag til ændring 
Som medlem af DSRF optages danske klubber, 
teams (private hold), privatpersoner, institutioner, 
skoler (folkeskoler, privatskoler, efterskoler og 
højskoler), eventorganisationer og virksomheder, 
der dyrker og/eller organiserer surfing, rafting, 
riverboard, white water sport, surfboat samt 
sikkerhed og redning i strømmende vand. 
 
Nye medlemmer ansøger om optagelse ved 
indsendelse af elektronisk ansøgning via 
forbundets hjemmeside. 
 
Foreninger som opfylder DIFs love og vejledning i 
CFR (Central Forenings Register) og private 
medlemmer der er aktive minimum 3 mdr. om året 
indgår i DSRFs medlemsliste under DIF. 

Som medlem af DSRF optages danske klubber, 
privatpersoner, skoler og institutioner (folkeskoler, 
privatskoler, efterskoler og højskoler) samt 
virksomheder, der dyrker og/eller organiserer 
surfing, SUP, prone paddleboard og/eller rafting.  
 
Nye medlemmer ansøger om optagelse gennem 
forbundets hjemmeside. 
 
Foreninger og skoler som opfylder DIFs love og 
vejledning i CFR (Central Forenings Register) samt 
private medlemmer der er aktive minimum 3 mdr. 
om året indgår i DSRFs medlemsliste under DIF. 

 

§5 Kontingent 
En væsentlig ændring i denne paragraf vedrører ændringen om at såfremt der fastsættes et nyt kontingent 
på årsmødet, træder det nye kontingent først i kraft det efterfølgende år. Dette giver både forbundet og 
foreningerne bedre mulighed for at budgettere efter et eventuelt nyt kontingent. 
Derudover stilles der forslag til, at nye klubber som melder sig ind først skal betale kontingent det 
efterfølgende år, og forslaget skal derved være med til at fjerne en eventuel økonomisk barriere for nye 
klubber som gennem STOKED projekterne har vist sig at være værdifuld. 
 

Nuværende vedtægter §5 Forslag til ændring 
Medlemmerne betaler kontingent til DSRF.  
Privatpersoner, teams, klubber, institutioner, 
eventorganisationer og virksomheder betaler et 
grundkontingent. 
Kontingentet fastsættes på det årlige 
repræsentantskabsmøde. 
Et kontingent år går fra 1. januar til 31. december. 
Ved optagelse i kontingentårets andet kvartal skal 
betales 3/4 og ved optagelse i tredje kvartal skal 
betales 1/2 kontingent. Hvis en klub bliver optaget 
i kontingentårets sidste kvartal, skal betales for 
dette kvartal samt for hele det følgende år 
samtidig. 
 

Medlemmerne betaler kontingent til DSRF. Kubber, 
privatpersoner, skoler og institutioner samt 
virksomheder betaler et grundkontingent. 
Kontingentet fastsættes på det årlige 
repræsentantskabsmøde og træder i kraft pr. 1.1 
det efterfølgende år. Et kontingent år går fra 1. 
januar til 31. december. 
For klubber, skoler og institutioner betales 
kontingent første gang i det efterfølgende år. 
Optages en klub eksempelvis d. 1/6 betales der 
først kontingent pr. 1/1 det efterfølgende år. 

 
 

§6 Forpligtelser 
 

Nuværende vedtægter §5 Forslag til ændring 



 
 

2. At yde DSRF fornøden bistand til gennemførelse 
af forbundets opgaver. 

2. At samarbejde med forbundet i det omfang det 
er muligt i forbindelse med forbundets opgaver og 
aktiviteter. Alle skrivelser til IRF, ISA og ESF samt 
skrivelser til statslige myndigheder skal dog altid gå 
igennem DSRF. 

3. Hvert år at udfylde og indsende 
medlemsoplysninger til DSRF’s sekretariat. 

 

3. At registrere klubbens medlemmer under DSRF i 
CFR systemet (Centralt Forenings Register) via 
medlemstal.dk og indsende disse efter de til dato 
gældende retningslinjer. 

 

§6 Repræsentantskabet 
Med de forslåede ændringer ønskes der bl.a. en mere forsimplet tildeling af stemmer til forbundets 
medlemmer i forbindelse med afstemninger på repræsentantskabsmøder, som i højere grad er tilpasset 
sammensætningen af DSRFs nuværende medlemsforeninger. Tilsvarende tilskyndes det at tydeliggøre 
private medlemmers indflydelse i forbundet yderligere, da det med forbundets nyeste strategiske 
beslutninger, ny medlemsplatform m.v. tilsigtes at øge antallet af private medlemmer betydeligt. 
 

Nuværende vedtægter §5 Forslag til ændring 
Repræsentantskabet består af repræsentanter for 
forbundets medlemsklubber, private medlemmer, 
skoler, institutioner og eventorganisationer og er 
forbundets øverste myndighed. 
Repræsentantskabet tager beslutninger ved 
afstemning på repræsentantskabsmøder eller ved 
brevafstemning. 
 
Klubberne har stemmer i forhold til deres senest 
indberettede medlemsantal. 
 
• Klubber med 1 til 20 medlemmer har 1 

stemme. 
• Klubber med 20 til 50 medlemmer har 2 

stemmer. 
• Klubber med 51 til 100 medlemmer har 3 

stemmer. 
• Klubber med 101 til 200 medlemmer har 4 

stemmer. 
• Klubber med 201 til 1000 medlemmer har 5 

stemmer. 
• Klubber med over 1000 medlemmer har 6 

stemmer. 

En medlemsklub kan kun afgive sine stemmer 
samlet eller undlade at stemme. 

Repræsentantskabet består af repræsentanter for 
forbundets medlemsklubber, private medlemmer 
og skoler/institutioner og er forbundets øverste 
myndighed. Repræsentantskabet tager 
beslutninger ved afstemning på 
repræsentantskabsmøder eller ved 
brevafstemning. 
 
§7, stk. 1 Foreninger 
Foreningerne har stemmer i forhold til deres 
senest indberettede medlemsantal. 
 
• Klubber med 1 til 99 medlemmer har 1 

stemme. 
• Klubber med 100 til 249 medlemmer har 2 

stemmer. 
• Klubber med 250+ medlemmer har 3 stemmer. 

En medlemsklub kan kun afgive sine stemmer 
samlet eller undlade at stemme. 
 
§7, stk. 2 Private medlemmer 
Gruppen af privatpersoner som er medlem af DSRF 
udpeger maksimalt 3 repræsentanter som 
repræsenterer medlemskategorien på DSRFs 
repræsentantskabsmøder. To måneder før 
årsmødet afholder DSRF en virtuel samling af 
medlemmerne, hvor gruppen udpeger 



 
 

Gruppen af privatpersoner og teams som er 
medlemmer af DSRF udpeger én repræsentant 
som repræsenterer medlemskategorien på DSRFs 
repræsentantskabsmøder. Gruppen har følgende 
antal stemmer alt efter antallet af medlemmer 
total for private medlemmer og teams:  
 
• 1 til 20 medlemmer udløser 1 stemme. 
• 20 til 50 medlemmer udløser 2 stemmer. 
• 51 til 100 medlemmer udløser 3 stemmer. 
• 101 til 200 medlemmer udløser 4 stemmer. 
• 201 til 1000 medlemmer udløser 5 stemmer. 
• Over 1000 medlemmer udløser 6 stemmer. 

Gruppen af skoler, institutioner og 
eventorganisationer udpeger i fællesskab én 
repræsentant som repræsenterer 
medlemskategorierne på DSRFs 
repræsentantskabsmøder. Gruppen har følgende 
antal stemmer alt efter antallet af medlemmer 
total for private medlemmer og teams:  
 
• 1 til 20 medlemsenheder udløser 1 stemme. 
• 20 til 50 medlemsenheder udløser 2 stemmer. 
• 51 til 100 medlemsenheder udløser 3 

stemmer. 
• Over 100 medlemsenheder udløser 4 stemmer. 

repræsentanter, der har mandat til at 
repræsentere medlemskategorien på årsmødet, 
ligesom der udpeges (evt. ved valghandling) 
maximalt 3 kandidater, som kan stille op til 
årsmødets og gruppens bestyrelsespost (denne 
vælges af/på årsmødet). Gruppen har følgende 
antal stemmer alt efter antallet af medlemmer 
total for private medlemmer:  
 
• Under 500 medlemmer udløser 3 stemme. 
• 501-999 medlemmer udløser 4 stemmer. 
• 1.000-1.999 medlemmer udløser 5 stemmer. 
• 2.000+ medlemmer udløser 6 stemmer. 

§7, stk. 3 Skoler og institutioner 
Gruppen af skoler og institutioner udpeger i 
fællesskab én repræsentant som repræsenterer 
medlemskategorierne på DSRFs 
repræsentantskabsmøder. Gruppen har følgende 
antal stemmer alt efter antallet af 
medlemsenheder: 
 
• 1 til 49 medlemsenheder udløser 1 stemme. 
• 50 til 99 medlemsenheder udløser 2 stemmer. 
• 100+ medlemsenheder udløser 3 stemmer. 

 
 

§8 Bestyrelsen 
 

Nuværende vedtægter §5 Forslag til ændring 
2. Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter 
fra forskellige foreninger, så det sikres at 
foreninger med aktive medlemmer inden for alle 
aktivitetsformer som forbundet tilbyder; surfing, 
stand up paddle og rafting er repræsenteret i 
bestyrelsen. 

2. Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter 
fra forskellige foreninger, så det i videst muligt 
omfang sikres at foreninger med aktive 
medlemmer inden for alle aktivitetsformer som 
forbundet tilbyder; surfing, stand up paddle og 
rafting er repræsenteret i bestyrelsen.  
 

Nyt punkt tilføjes 
 

 

10. Bestyrelsen kan til enhver tid anmode den 
daglige ledelse af forbundet (sekretariatet) om at 
få indsigt i forbundets aktiviteter, herunder 
økonomiske anliggender.  
 



 
 

 
11. Bestyrelsesmøde indkaldes normalt med 
minimum 10 dages varsel. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. På forlangende 
skal afstemninger foregå skriftligt. Bestyrelsens 
beslutninger føres til referat, der skal godkendes 
på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Bliver til pkt. 12 grundet indførslen af nyt punkt. 

12. Bestyrelsen arbejder ud fra en 
årsmødekalender med 3-6 fysiske og/eller virtuelle 
møder. Ekstra møder herudover indkaldes med 
minimum 10 dages varsel. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. På forlangende 
skal afstemninger foregå skriftligt. Bestyrelsens 
beslutninger føres til referat, der skal godkendes 
på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 
 

§9 Forretningsudvalget 
DSRF har udviklet sig fra at være et frivilligt engageret forbund til over de seneste 5 år, at have et ledende 
sekretariat og en bestyrelse, som er kraftigt involveret i mange af forbundets aktiviteter og beslutninger. Et 
decideret forretningsudvalg anses derfor i øjeblikket, som en administrativ flaskehals og i stedet indføres 
der under §8 et nyt punkt vedr. bestyrelsens samarbejde med den daglige ledelse (sekretariatet) og dennes 
forpligtelser over for bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vil ikke udelukke, at der på et senere tidspunkt kan være behov for, at etablere det der minder 
om et forretningsudvalg, men det er bestyrelsen vurdering, at det vil være betydeligt længere ude i 
fremtiden, og at et forretningsudvalg på nuværende tidspunkt vil være en hæmsko fremfor til gavn for 
forbundets drift.  
 

Nuværende vedtægter §9 Forslag til ændring 
Forbundets daglige ledelse varetages af 
forretningsudvalget. Forretningsudvalget består 
som minimum af: Formand, næstformand og 
kasserer. I forretningsudvalget skal der være 
repræsentanter fra klubber med aktive surfere og 
klubber med aktive raftingudøvere.  
 
Forretningsudvalget kan antage en sekretær til at 
varetage forbundets daglige drift. Denne sekretær 
er underlagt bestyrelse og generalforsamling. 
Forretningsudvalget afholder møder efter behov. 
Møde skal afholdes, såfremt et 
forretningsudvalgsmedlem anmoder om det. 
 
Forretningsudvalget skal løbende informere 
medlemmerne om forbundets aktiviteter og 
beslutninger. Forbundet forpligtes ved tegning af 
formanden i forening med enten kassereren eller 
næstformanden. Dog kræves til køb, salg eller 

Bestyrelsen foreslår at paragraffen tages helt ud af 
vedtægterne. 



 
 

pantsætning af fast ejendom underskrift af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§10 Ordensudvalg 
 

Nuværende vedtægter §10 Forslag til ændring 
Afsnit: 
Ordensudvalget består af en formand og yderligere 
2 medlemmer. Et medlem eller en suppleant i 
ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af 
DSRFs bestyrelsen eller være ansat i DSRFs 
sekretariat. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

Ændres til §9 da nuværende §9 tages ud. 
 
Afsnit: 
Ordensudvalget består af en formand og yderligere 
2 medlemmer. Et medlem eller en suppleant i 
ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af 
bestyrelsen eller andre udvalg under Dansk Surf & 
Rafting Forbund. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

 
 

§11 Udvalg 
Bestyrelsen har over de seneste mange år forsøgt at få etableret en hensigtsmæssige og produktiv 
udvalgsstruktur i forbundet. Udvalgene har været tiltænkt forbundets medlemmer med henblik på, at 
kunne give medlemmer mulighed for at involvere sig i udviklingen af forbundet. 
 
Det har vist sig at være rigtig svært både at rekruttere medlemmer til udvalgene, men også for de 
medlemmer der var involveret, at arbejde i en klassisk udvalgsstruktur. Flere medlemmer har derfor 
gennem workshops i 2019 og 2020 peget på, at motivationen vil være større for at løse opgaver i 
forbundet, såfremt der bliver arbejdet indenfor en mere projektorienteret ramme, hvor man vil kunne 
”tappe ind og ud” efter behov, tid og lyst. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående er det bestyrelsens forslag, at nedlægge den klassiske udvalgsstruktur og 
i stedet oprette det der kaldes DSRF Projektteam. Hensigten er fortsat at medlemmer af forbundet kan 
involvere sig og få indflydelse i forbundet og dets opgaver indenfor en lang række områder, men fremfor at 
arbejde efter rigide kommissorier vil der i stedet bliver arbejdet ud fra en mere agil projekttankegang. 
Konkret betyder det at alle medlemmer kan blive en del af DSRFs Projektteam og at der løbende i 
projektteamet vil blive udbudt konkrete arbejdsopgaver, som medlemmerne har mulighed for at gribe efter 
kompetencer, tid og lyst. På samme vis vil sekretariatet kunne bruge DSRFs projektteam som et 
”sparringsorgan” på forskellige opgaver og indsatser i forbundet. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående fjernes også paragraffen om øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 
 

Nuværende vedtægter §11 Forslag til ændring 
1. DSRF har følgende faste udvalg, der alle 

arbejder under ansvar over for bestyrelsen: 
a) Breddeudvalg 
b) Event- og Konkurrenceudvalg 
c) Sikkerheds- og Uddannelsesudvalg 
d) Eliteudvalg 

Ændres til §10 da nuværende §9 tages ud. 
 
DSRF Projektteam 
DSRFs Projektteam er et frivilligt dynamisk 
”arbejdsorgan” som er åbent for alle medlemmer 
der ønsker at få indflydelse i og bidrage til 
forbundets arbejde. Medlemmer af projektteamet 



 
 

e) Idrætspolitisk Udvalg 
f) Kommunikations- og Medieudvalg 
g) Natur- og Miljøudvalg 

2. Udvalgene skal arbejde efter de 
funktionsbeskrivelser, der vedtages af 
bestyrelsen. 

3. Udvalgene består af 2-5 medlemmer.  
4. Udvalgene kan have deltagelse af en 

repræsentant fra bestyrelsen, tildeles en 
kontaktperson fra bestyrelsen eller have 
deltagelse af lønnet medarbejder fra 
sekretariatet.  

5. De øvrige medlemmer vælges på 
repræsentantskabsmødet eller på 
bestyrelsesmøder. 

6. Udvalgene konstitueres på det første 
bestyrelsesmøde efter det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

7. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve 
arbejdsudvalg. 

DSRF's formand og næstformand skal have 
meddelelse om udvalgenes møder og kan deltage i 
disse. 

stiller deres kompetencer frivilligt til rådighed for 
forbundet og løser opgaver i det omfang den 
enkelte ønsker. 
 
Sekretariatet styrer i samarbejde med bestyrelsen 
hvilke opgaver der udbydes til projektteamet og 
kan både bruge medlemmerne til, at få specifik 
rådgivning og/eller til, at løse en konkret 
arbejdsopgave. Arbejdet kan have karakter af 
større eller mindre opgaver og vil typisk være i 
relation til, men ikke begrænset til forbundets 
arbejde indenfor: 
 

- Klub og medlemsudvikling 
- Events og aktiviteter 
- Uddannelse 
- Talent- og elitearbejde 
- Natur og miljøarbejde 
- Facilitetsudvikling 
- Kommunikation 
- Idrætspolitik 

Et medlem af DSRFs projektteam kan træde ind og 
ud af teamet som medlemmet ønsker det. Alle 
opgaver i DSRFs projektteam løses under ansvar og 
med reference til DSRFs sekretariat. 

 

§12 Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 
 

Nuværende vedtægter §12 Forslag til ændring 
Øvrige udvalg nedsættes efter 
repræsentantskabets bestemmelse. Med 
undtagelse af ordensudvalget er forbundets udvalg 
underlagt bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger 
en formand.  
 
Øvrige udvalgsmedlemmer udpeges af 
udvalgsformanden. Bestyrelsen kan fastsætte 
retningslinjer for udpegelse af udvalgsmedlemmer. 
Det påhviler formanden [for udvalget] at redegøre 
for udvalgets aktiviteter til repræsentantskabet og 
til bestyrelsen på dennes forlangende. 

Bestyrelsen foreslår at paragraffen tages helt ud af 
vedtægterne. 

 

§13 Ordinære repræsentantskabsmøder 
 

Nuværende vedtægter §13 Forslag til ændring 



 
 

Afsnit: 
Hvis en person ønsker at blive valgt eller genvalgt 
til bestyrelsen eller et udvalg, skal denne have 
tilkendegivet sit kandidatur senest 3 uger før 
repræsentantskabsmødet ved skriftlig henvendelse 
til forbundet. Kandidaten skal møde frem på 
repræsentantskabsmødet, eller, hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, have sendt et brev om sit kandidatur 
til formanden, der på repræsentantskabsmødet vil 
fremlægge kandidaten. På 
repræsentantskabsmøder kan de fremmødte kun 
stemme på vegne af én af de klubber, de er 
medlem af. Klubber, der ikke har en repræsentant 
til stede kan således ikke stemme. 

Ændres til §11 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
Afsnit: 
Hvis en person ønsker at blive valgt eller genvalgt 
til bestyrelsen eller et udvalg, skal denne have 
tilkendegivet sit kandidatur senest 3 uger før 
repræsentantskabsmødet ved skriftlig henvendelse 
til forbundet. Kandidaten skal møde frem på 
repræsentantskabsmødet, eller, hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, have sendt et brev om sit kandidatur 
til formanden, der på repræsentantskabsmødet vil 
fremlægge kandidaten. På 
repræsentantskabsmøder kan de fremmødte kun 
stemme på vegne af én af de klubber de er 
medlem af, lige såvel som at private medlemmer 
og skoler/institutioner kun kan stemme på vegne 
af én medlemskategori. Klubber, private 
medlemmer eller skoler/institutioner der ikke har 
en repræsentant til stede kan således ikke 
stemme. 

 
 

§14 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 
 

Nuværende vedtægter §14 Forslag til ændring 
Afsnit: 
 

5. Udvalgenes beretninger: 

a) Breddeudvalg 
b) Event- og Konkurrenceudvalg 
c) Sikkerheds- og Uddannelsesudvalg 
d) Eliteudvalg 
e) Idrætspolitisk Udvalg 
f) Kommunikations- og Medieudvalg 
g) Natur- og Miljøudvalg 

Ændres til §12 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
5. Fjernes fra dagsorden qua forslåede ændring 
§11. 

 
 

§16 Udelukkelse 
Da forholdende omkring sammensætningen af bestyrelsen blev ændret ved det seneste årsmøde, har det 
også været nødvendigt at ændre i kravene til udelukkelse. Bl.a. kræves der med de nuværende vedtægter 
at 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for en udelukkelse hvilket svarer til at alle i bestyrelsen skal stemme 



 
 

for. Her ønsker vi i stedet at følge de gængse relger som også er gældende for flere afstemninger i 
repræsentantskabssammenhænge; at 2/3 skal stemme for. 
 
Derudover har der været behov for at gennemskrive paragraffen for, at tydeliggøre regler og konsekvenser 
for udelukkelse. 
 

Nuværende vedtægter §16 Forslag til ændring 
1. DSRF’s bestyrelse er berettiget til at tildele 

klubber eller enkeltpersoner advarsler eller 
i særlige tilfælde at foretage udelukkelse - 
midlertidig (karantæne) eller for bestandig 
- såfremt der sker overtrædelser af love og 
regler, eller der udvises usportslig eller 
usømmelig adfærd. 

2. Til beslutning om udelukkelse kræves, at 
mindst 6 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer derfor. 

3. Den pågældende klub eller person skal - 
inden bestyrelsen træffer afgørelse om 
udelukkelse - have lejlighed til at fremføre 
sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet 
om udelukkelse forelægges det 
førstkommende ordinære 
repræsentantskabsmøde til afgørelse. 

Spørgsmål om udelukkelse skal optages som et 
særskilt punkt på dagsordenen. Den pågældende 
skal have meddelelse herom samtidig med mødets 
indvarsling eller snarest muligt og have adgang til 
mødet med ret til at forsvare sig. 
 
Til repræsentantskabsmødets beslutning om 
udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor. 
 
En klub eller person, der er udelukket ved 
repræsentantskabets beslutning, kan kun optages 
på ny ved en ny afgørelse truffet af 
repræsentantskabet efter samme regler. 
 
Afgørelsen kan indbringes for/ankes til DSRFs 
ordensudvalg. 
 
 

Ændres til §14 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
DSRF’s bestyrelse er berettiget til at tildele klubber 
eller enkeltpersoner advarsler eller i særlige 
tilfælde at foretage udelukkelse - midlertidig 
(karantæne) eller for bestandig - såfremt der sker 
overtrædelser af love og regler, eller der udvises 
usportslig eller usømmelig adfærd. 
 
Til beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 
2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. 
 
Den pågældende klub eller person skal - inden 
bestyrelsen træffer afgørelse om udelukkelse - 
have lejlighed til, at fremføre sit forsvar og kan 
kræve såfremt vedkommende ønsker det, at 
spørgsmålet om udelukkelse forelægges det 
førstkommende ordinære 
repræsentantskabsmøde til afgørelse. I sådan 
tilfælde skal spørgsmål om udelukkelse optages 
som et særskilt punkt på dagsordenen. Den 
pågældende skal have meddelelse herom samtidig 
med mødets indvarsling eller snarest muligt og 
have adgang til mødet med ret til at forsvare sig. 
Til repræsentantskabsmødets beslutning om 
udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor. 
 
En klub eller person, der er udelukket ved 
bestyrelsens beslutning kan kun optages på ny ved 
en ny afgørelse truffet af bestyrelsen. Ligeledes 
kan en klub eller person, der er udelukket ved 
repræsentantskabets beslutning, kun optages på 
ny ved en ny afgørelse truffet af 
repræsentantskabet efter samme regler. 
 
Afgørelsen kan indbringes for/ankes til DSRFs 
ordensudvalg jf. §10. 

 
 



 
 

§17 Restancer 
Med ændringerne i §5 vedr. hvornår en eventuel kontingentændring skal træde i kraft, ønsker forbundet 
også at kontingentopkrævningen falder primo januar. Ændringen vil gøre administrationen i sekretariatet 
mere smidig. 
 

Nuværende vedtægter §14 Forslag til ændring 
Kontingentet forfalder til betaling hvert år senest 
den 30. april. 
 
Kontingentrestance kan efter behørig 
rykkerprocedure og efter bestyrelsens vurdering 
medføre eksklusion af forbundet. Ved 
genindmeldelse skal tidligere restancer betales 
foruden et administrationsgebyr. 

Ændres til §15 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
Kontingentopkrævninger sendes ud primo januar 
med betalingsfrist d. 31/1. 
 
Kontingentrestance kan efter behørig 
rykkerprocedure og efter bestyrelsens vurdering 
medføre eksklusion af forbundet. Ved 
genindmeldelse skal tidligere restancer betales 
foruden et administrationsgebyr. 

 

§18 Regnskab og revision 
 

Nuværende vedtægter §14 Forslag til ændring 
Forbundets regnskabsår er kalenderåret. Snarest 
efter regnskabsårets afslutning afgives regnskabet 
til en revisor, der opfylder Danmarks 
Idrætsforbunds regler herom. Revisor overgiver 
det reviderede regnskab med eventuelle 
påtegninger til bestyrelsen. Bestyrelsen 
fremsender regnskabet til medlemmerne sammen 
med indkaldelsen til det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

Ændres til §16 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
Forbundets regnskabsår er kalenderåret. Snarest 
efter regnskabsårets afslutning afgives regnskabet 
til en revisor, der opfylder Danmarks 
Idrætsforbunds regler herom. Revisor overgiver 
det reviderede regnskab med eventuelle 
påtegninger til bestyrelsen. Bestyrelsen 
fremsender regnskabet til medlemmerne efter 
gældende regler i §13. 

 

§21 Danmarksmesterskaber 
 

Nuværende vedtægter §21 Forslag til ændring 
DSRF lader afholde danmarksmesterskaber i 
surfing og rafting, ligesom DSRF lader afholde de af 
repræsentantskabet vedtagne 
danmarksmesterskaber for piger/kvinder, drenge, 
ungdom og junior. 
Mesterskaberne afvikles efter de af bestyrelsen 
udarbejdede regulativer. 

Ændres til §19 da både nuværende §9 og §12 tages 
ud. 
 
DSRF lader afholde danmarksmesterskaber i 
surfing, SUP, prone paddelboarding og rafting, 
ligesom DSRF lader afholde de af 
repræsentantskabet vedtagne 
forbundsmesterskaber indenfor de af forbundet 
vedtagne alderskategorier. 



 
 

Mesterskaberne afvikles efter de af forbundet 
udarbejdede regulativer. 

 
 

§22 Lokale mesterskaber 
Paragraffen har ikke nogen reel effekt og er ikke relevant for forbundet. 
 

Nuværende vedtægter §22 Forslag til ændring 
DSRF lader afholde lokale mesterskaber. Bestyrelsen foreslår at paragraffen tages helt ud af 

vedtægterne. 
 

§23 Officials 
Forbundet ser ikke området som værende relevant for bestyrelsen at tages stilling til og paragraffen 
omskrives derfor til en mere generel tilgang til konkurrence regler m.v. 
 

Nuværende vedtægter §23 Forslag til ændring 
Til udøvelse af hverv som dommer ved offentlige 
stævner kræves bestyrelsens godkendelse. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor. 

Ændres til §20 da både nuværende §9, §12 og §22 
tages ud. 
 
Forbundet kan i forbindelse med konkurrencer 
inddrage officials til hverv som dommere, 
konkurrenceansvarlige m.v. og fastsætter de 
nærmere regler herfor. 

 

§24 Hædersbevisninger 
 

Nuværende vedtægter §24 Forslag til ændring 
Hædersbevisninger og æresmedlemmer af DSRF 
udnævnes af bestyrelsen. Til vedtagelse kræves, at 
mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for 
udnævnelsen. 
 

Ændres til §21 da både nuværende §9, §12 og §22 
tages ud. 
 
Hædersbevisninger og æresmedlemmer af DSRF 
udnævnes af bestyrelsen. Til vedtagelse kræves, at 
mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer 
for udnævnelsen. 

 

§26 DSRFs opløsning 
 

Nuværende vedtægter §26 Forslag til ændring 
DSRF's opløsning kan kun foretages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af 
repræsentanterne stemmer for forslaget. Ved 
opløsning skal det sikres at de pågældende 
sportsgrene under DSRF kan fortsætte 

Ændres til §23 da både nuværende §9, §12 og §22 
tages ud. 
 
DSRF's opløsning kan kun foretages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af 
forbundets medlemmer er tilstede og 4/5 af 



 
 

selvstændigt i regi af aktive inden for den 
pågældende sportsgren. 
I tilfælde af DSRF's opløsning skal 
repræsentantskabet træffe bestemmelse om, hvad 
der efter opløsningen skal ske med forbundets 
aktiver. Aktiverne skal bruges i overensstemmelse 
med forbundets formålsparagraf. 

repræsentanterne stemmer for forslaget. Lykkes 
det ikke ved første repræsentantskabsmøde at 
samle 2/3 af forbundets medlemmer kan der 
indkaldes til et nyt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, hvor reglen om de 2/3 af 
forbundets medlemmer ikke er gældende. Det er 
dog fortsat 4/5 af de fremmødte medlemmer som 
skal stemme for forslaget. Ved opløsning skal det 
sikres at de pågældende sportsgrene under DSRF 
kan fortsætte selvstændigt i regi af aktive inden for 
den pågældende sportsgren. 
 
I tilfælde af DSRF's opløsning skal 
repræsentantskabet træffe bestemmelse om, hvad 
der efter opløsningen skal ske med forbundets 
aktiver. Aktiverne skal bruges i overensstemmelse 
med forbundets formålsparagraf. 
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Valg til DSRFs bestyrelse 2021 
 
DSRFs bestyrelse kan jf. forbundets vedtægter bestå af 6-8 medlemmer og 1 suppleant. DSRFs bestyrelse 
består i øjeblikket af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, og det er derfor ikke afgørende, at der 
vælges ydereligere to medlemmer ind i bestyrelsen, men de tilgængelig pladser er naturligvis ledige for 
dem der måtte ønske at stille op. 
 
Forbundet anbefaler bl.a. at der blandt repræsentantskabet findes minimum én kandidat til posten som 
kasserer, som i første omgang er 1-årig jf. nedenstående oversigter. 
 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter på valg i 2021: 
 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Jakob Færch Formand Genopstiller Foreninger 2021 - 2023 
Olli Fischer Bestyrelsesmedlem Genopstiller Selvorganiserede 2021 - 2023 
Ulrikke Jensen Suppleant Genopstiller - 2021 – 2023 

 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter ikke på valg i 2021: 
 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Katrine Kock Frandsen Næstformand Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Carsten Sørensen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Emma A. Heidemann Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Foreninger 2020 - 2022 
Claus Jokumsen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Skoler/institutioner 2020 - 2022 

 
Valg til DSRFs bestyrelse 2021 
Ved Årsmødet 2021 vil det være muligt at stille op til følgende poster: 
 

Bestyrelsespost Status Kategori Valgperiode 
Formand Jakob Færch stiller op Foreninger 2021 - 2023 
Kasserer (1-årig) Ledig Foreninger 2020 - 2022 
Bestyrelsesmedlem Olli Fischer stiller op Selvorganiserede 2021 - 2023 
Bestyrelsesmedlem Ledig Foreninger 2021 - 2023 
Suppleant Ulrikke Jensen stiller op - 2021 - 2023 

 
 



 
 

Kandidater til DSRFs bestyrelse 2021 
Med udgangspunkt i ovenstående er der således allerede tre kandidater til fem mulige bestyrelsesposter, 
hvoraf eksisterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller til tre af de fem bestyrelsesposter. De listede 
kandidaturer muliggør at yderligere kandidater, såfremt disse ikke ønsker at stille op til ovenstående 
poster, kan stille op til følgende ledige poster: 
 

- Kasserer (2021-2022), vælges for 1 år 
- Bestyrelsesmedlem (2021-2023), vælges for 2 år  

 
Kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest d. 5. marts 2021. 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 linjer) 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/white water miljø 
5. Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
6. Erhvervserfaring 

 
Kandidaten får mulighed for på årsmødet at præsentere sit kandidatur. Har kandidaten ikke mulighed for at 
være tilstede på årsmødet kan denne indsende en skriftlig præsentation, som præsenteres af formanden 
på årsmødet. 
 
 



 

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. 

Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse  
Kandidat: Formand (genopstiller) 
 
Navn: Jakob Færch 
Alder: 45 år 
 
Adresse: Tuborgvej 46, 1. Th., 2900 Hellerup 
Tlf.: 28694774  
E-mail: jakob@dsrf.dk 
 
Tilknyttet DSRF-forening/klub:  
Copenhagen Watersports  
Bellevue SUP & Surf  
Kanonbådens Idrætsklub  

Overvejelser omkring kandidatur  

Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:  
Jeg har fortsat en stor motivation for at kæmpe DSRFs sag på den idrætspolitiske scene i Danmark 
og internationalt. Jeg brænder for, sammen med resten af bestyrelsen og sekretariat, at sætte 
retningen for fremtidens surf, sup og white water sport. De sidste par år har forbundet været 
igennem en markant udvikling, modning, og særligt har arbejdet med strategi og 
udviklingsprojekter i 2020-21, styrket min lyst til at fortsætte arbejde og sætte de kommende 
indsatser på vandet. Med NEW WAVE har vi sat kursen for de næste 8 års rejse, og jeg ønsker at 
bruge min energi på, at give strategien vinger de kommende år, og den vej igennem skabe 
stabilitet i forbundet, samtidig med at vi skaber endnu flere muligheder for det danske surf og sup 
community og vores medlemmer.  

I de kommende år ligger der nogle spændende projekter, som jeg ud over ledelse af bestyrelsen, 
vil forsøge at sætte ekstra fokus på.  

• det internationale politiske arbejde hvor vi skal forsøge at fastholde Danmarks position 
internationalt (ISA) og styrke den på europæisk plan (ESF) 

• tiltrækning af internationale SUP events med realiseringen af SUP City Denmark strategien 
• skabe bedre fysiske rammer (faciliteter) for alle vores aktiviteter i DSRF  
• sikre DSRF optagelse som fuldgyldigt og fast medlem i DIF 2022 

Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet:  

• Aktivere mit store netværk inden for den danske idrætssektor, kommuner, fonde mv.  
• En unik viden og historik med forbundets udvikling.  



 

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. 

• Fornemmelse for organisatorisk og medlemsmæssig udvikling og innovation inden for 
fritidslivet.  

• Dyb viden om danskernes idrætsvaner, motivation, forankring, som kan bruges i sparring 
med bestyrelsen og sekretariatet. 

• Projektudvikling og -styring, viden om og stor erfaring med fundraising.  
• Stort drive og engagement.  

Erfaring  

Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder  

• Eliteidræt, kaptajn på danske rafting landshold siden 2002 (10+ EM/VM deltagelser) 
• Deltager på SUP races i DK, tour/DM perioden 2013-2019  
• Udvikling af SUP aktivitet og SUP-ER Glad for vand projekt 2013 i Copenhagen Watersports 
• ISA SUP course presenter, uddannet SUP instruktører i DK perioden 2014-2019  
• Initiativtager og ansvarlig for fondsprojekterne; STOKED - Aktive unge i det våde element 

2016 og STOKED SUSTAIN (2020)  
• Medarrangør 3 x DM SUP, medarrangør af ISA VM SUP & Paddleboard 2017  
• Initiativtager til projekt SUB-HUB 2019 (Bellevue SUP & Surf)  

Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):  

• Stifter og Formand i Dansk Surf & Rafting Forbunds (2013 – i dag)  
• Stifter, formand og bestyrelsesmedlem i Copenhagen Watersports (2001 – 2021)  
• Stifter og Formand i Dansk Rafting Forbund (2002-2013)  

Uddannelse og Erhvervserfaring:  

• Uddannet cand. scient. Idræt/bachelor friluftsliv  
• 15+ år erfaring med aktivitetsudvikling, foreningsudvikling, facilitetsudvikling bredt inden 

for danskernes fritidsliv.  
• Idrætskonsulent Københavns Idrætsanlæg / Københavns Kommune (2004-2007)  
• Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden (2008 – i dag) 



 

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. 

Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse  
Kandidat: Bestyrelsesmedlem (genopstiller) 
 
Navn: Olli Fischer 
Alder: 45 år 
 
Adresse: Asminderødhave 103, 3480 Fredensborg 
Tlf.: 21144054  
E-mail: ollijsfischer@gmail.com 
 
Tilknyttet DSRF-forening/klub:  
Hornbæk Surf Klub  

Overvejelser omkring kandidatur  

Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:  
Min motivation for at deltage i bestyrelsen er at bidrage til, at surfing vokser som sportsgren i Danmark. 
Mit ultimative mål er at sikre, at der bliver bygget en wave park i Danmark. 

Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet: 
Jeg kommer med 20 års erhvervserfaring og kan bidrage på det strategiske niveau. Jeg har en særlig stor 
kompetence på at evaluere og rådgive på investeringscases og projekter. Jeg sidder i bestyrelsen for 
Plushusene. 
 

Erfaring  
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder: 
Omkring år 2000 begyndte jeg at surfe i Danmark, det var skateboard og snowboard der gav mig interessen 
for at prøve surfing. Som begynder i Danmark var det svært at komme ordentligt igang og i slutningen 2003 
tog jeg konsekvenser og flyttede til Latin America, hvor jeg blandt andet byggede og driftede et surf resort. 
Jeg flyttede tilbage Danmark i starten af 2017, og begyndte i 2019 at surfe herhjemme. 
 
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):  
Jeg er netop indtrådt i bestyrelsen i Bygherreforeningen som suppleant, hvor jeg deltager i alle 
bestyrelsesmøder og strategi arbejdet, og dermed håber jeg at få hurtigt indsigt i foreningsarbejde.  I 
Bygherreforeningen skal vi også igang med et større strategi arbejde frem mod 2025. 
 
Uddannelse og Erhvervserfaring:  
Jeg kommer med en solid 20 års erhvervserfaring og sidder til dagligt som investeringsdirektør for en større 
nordisk kapital fond og ejendomsudvikler. Jeg har tidligere arbejdet som management konsulent og som 
selvstændig entreprenør. Jeg har desuden 13 års international erfaring.  
Se evt. linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/olli-fischer-065322/ 



 

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. 

Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse  
Kandidat: Suppleant (genopstiller) 
 
Navn: Ulrikke Vibe Jensen 
Alder: 27 år 
 
Adresse: Saltholmsgade 30, 3.tv, 8000 Aarhus C 
Tlf.: 60493549  
E-mail: ulrikke_jensen@gmail.com 
 
Tilknyttet DSRF-forening/klub:  
Næstformand i Aarhus Viking SUP 

Overvejelser omkring kandidatur  

Min motivation for at (for)blive en del af DSRF’s bestyrelse:  
Min motivation for fortsat at være en del af bestyrelsen i DSRF er medbestemmelse og indsigt ift. sportens 
udbredelse, foreningslivet omkring SUP samt opstart af børn og unge aktiviteter. 

Mine kompetencer som kan bringes ind i bestyrelsesarbejdet: 
Gennem bestyrelsesarbejdet i Aarhus Viking SUP bidrager jeg med en masse erfaring omkring 
foreningsopstart, eventplanlægning, styring af frivillige samt medlemsorganisering. 

Erfaring  
Erfaring med det danske surf / SUP / rafting miljø herunder: 
Jeg har surfet lidt siden 2014 og stiftede bekendtskab med SUP i 2015, hvor jeg startede i Aarhus Viking 
SUP, daværende SUP’R, og har været instruktør siden 2016 og er nu næstformand i klubben. 
 
Erfaring med forenings- og organisationsarbejde (frivillig, ansat, leder etc.):  
Jeg har siddet i bestyrelsen i Aarhus Viking SUP siden 2016 og sidder pt. som næstformand. Herigennem har 
jeg god erfaring med opstart og drift af forening hvor især medlemsplatforme og organisering har være 
mine hovedområder. Derudover har jeg en del erfaring med div. fondsansøgninger.  
 
Uddannelse og Erhvervserfaring:  
Jeg er udannet bioanalytikker og har arbejdet et par år på AUH. Jeg læser på nuværende tidspunkt til 
bioteknologi ingeniør. 
 



ALOHA & TAK FOR 2020


