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INDKALDELSE TIL DSRF ÅRSMØDE 2022 
 
Dansk Surf & Rafting Forbund indkalder hermed til DSRF Årsmøde 2022. Årsmødet afholdes: 
 

Lørdag d. 26. marts kl. 10.00 - 13.00 
 
Bestyrelsen ønsker at flest mulige medlemmer får mulighed for at deltage på mødet og på baggrund af 
successen fra 2021 har bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 29. januar 2022 besluttet at afholde DSRFs 
Årsmøde 2022 online via mødeplatformen Zoom. Det er ikke nødvendigt at downloade nogen former for 
software for at deltage på mødet. 
 
Direkte link til mødet er: https://us06web.zoom.us/j/88134651554 
 
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 skal dog bruge din officielle tilmelding til årsmødet såfremt din klub skal 
noteres, som værende stemmepligtig. Du bedes derfor tilmelde dig årsmødet senest fredag d. 25. marts kl. 
12.00 her: https://www.dsrf.dk/aarsmoede-2022/ 
 
Diverse deadlines 
Forslag som ønskes behandles på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. marts 2021.  
Tilkendegivelse af kandidatur til valg til bestyrelsen skal sendes til forbundet senest d. 4. marts 2021. 
 
Forslag og eventuelle kandidatur sendes direkte til Michael Lindberg på michael@dsrf.dk 
 
Retningslinjer for stemmepligtige ved årsmøde 
For at være stemmepligtige ved årsmødet gælder følgende: 
 

• Stemmepligtige foreninger skal have betalt deres kontingent og have afgivet deres medlemstal til 
DSRF via medlemstal.dk. Såfremt kontingent ikke er betalt eller 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. 
 
Afstemninger 
Afstemninger foregår via den online platform Electionrunner (https://electionrunner.com/) som 
også blev anvendt i 2021. Alle stemmeberettigede tildeles et unikt link ved afstemninger. 
 
Dagsorden 
Se venligst den efterfølgende side. 



 
 

DSRF Årsmøde 2022 
 
 

Lørdag d. 26. marts kl. 10.00 - 13.00 (mødet åbner kl. 9.45) 
Online: https://us06web.zoom.us/j/88134651554 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

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

3. Valg af 3 stemmetællere 
 

4. Bestyrelsens beretning 
 

5. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 

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

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

 
8. Behandling af indkomne forslag (indkomne forslag skal sendes til DSRF senest 4. marts) 

a. Forslag til ændringer i vedtægter. 
 

9. Valg til bestyrelsen (kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest 4. marts) 
a. Se bilag om valg til bestyrelsen. 

 
10. Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
11. Eventuelt 

 
 
Materialer til årsmødet 
Materialer til årsmødet fremgår af nærværende pdf-fil og ligger samtidig tilgængeligt på: 
https://www.dsrf.dk/aarsmoede-2022/. 



BESTYRELSENS BERETNING 2021 
 
 
 

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 
 

4. marts 2022 

Bestyrelsens beretning 2021 
DIF Strategiaftaler  
Det forgangne år var det sidste af forbundets første 4-årige strategiske aftale med Danmarks 
Idrætsforbund. Der er arbejdet med tre strategiske indsatser 1) Talent og Elitearbejde, 2) 
Foreningsudvikling og 3) Organisationsudvikling. Igennem alle fire år, og i 2021 har DSRF leveret flot på 
målsætning og indsatser, og der har været stor tilfredshed og feedback fra DIFs administration og 
bestyrelsen igennem årene. Arbejdet har været med til at opbygge erfaring i sekretariatet og bestyrelsen 
med strukturering af forbundsarbejde, og løftet det organisatoriske arbejde omkring god ledelse, diversitet 
og sikre en stabil og udviklingsorienteret organisation.     
 
Vi har som nævnt i flere nyhedsbreve og SoMe opslag igennem året præsenteret arbejdet med DSRF egen 
strategi; NEW WAVE, men også arbejdet der skulle sikre de kommende fire års strategiske samarbejde med 
Danmarks Idrætsforbund. På tværs af alle 62 forbund uddeles 106 mio. kroner til indsatser og arbejde der 
er med til at opfylde målsætningerne i DIFs Politiske Program og specialforbundenes egne prioriterede 
indsatser.  
 
Processen omkring strategiarbejdet har været enormt ressourcekrævende, og vi har prioriteret arbejdet 
højt på både administrativt og politisk niveau, da vi har forsøgt at løfte forbundets indsatser og økonomi. Vi 
må sande, at det ikke er nemt at være et nyere forbund inden for den fælles idrætsorganisation, da der 
ligger nogle strukturelle udfordringer i DIFs arbejde med at udmønte midler i et nulsums spil til forbund, 
som er vant til at modtage en vis økonomi til deres indsatser. I perioden 2018-2021 har vi som helt nyt DIF 
forbund ligget ekstremt lavt i støtteniveau ift. sammenlignelige forbund og sammenlignelige strategiske 
indsatser. Vi har således kun kunne opretholde så højt et aktivitetsniveau og vækst pga. ekstern 
finansiering via. fondsbevillinger. I den kommende strategi aftale var det således ambitionen at opnå en 
markant højere strategisk støtte, der skulle modsvare DSRF aktivitetsniveau og fortsatte 
udviklingspotentiale.   
 
Forhandlingerne med DIF om fremtidige strategiske spor i Strategiaftale 2022-2025 endte med følgende 
fire hovedindsatser (spor): 
 

• 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: Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 
 
Da vi ikke fik bevilget det ansøgte og ønskede støttebeløb har vi måtte prioritere indsatserne. I processen 
opgav vi ambitionerne om at arbejde med et femte spor omkring International idrætspolitisk arbejde og 
fortsat styrkelse af DSRF interne organisationsudvikling.  
 
I processen var det et skuffende resultat, men vi kan alligevel godt være tilfredse med det resultat vi er 
endt med, og som stiller os godt ift. arbejdet de kommende fire år. Vi vil over for DIFs bestyrelse og 
administration stille skarpt på den skævhed vi mener fortsat eksisterer i arbejdet med udmøntning af 
strategistøtte.   
 

Stand Up Paddle anerkendelse under DIF 
Efter afgørelse af SUP konflikten mellem ISA og ICF i den internationale sportsdomstol i 2020, hvor SUP 
sportens forankring under den Olympiske bevægelse blev fastslået til at ligge i regi af ISA, valgte DIF 
bestyrelse at åbne op for en anerkendelse af stand up paddle sporten og de mulige rettigheder under DIF.  
 
DSRF kunne således åbne den anerkendelse vi igennem de sidste mange år har kæmpet for på vegne af 
hele SUP miljøet i Danmark, atleter, medlemmer og interesseorganisationer. Alle formelle rettigheder og 
støttemuligheder er efter forskellige ansøgningsprocesser i 2021 tilfaldet DSRF officielt, opsummeret er det 
således: 
 

1. DSRF har fået anerkendt rettighederne til at afholde officielle DIF Danmarks Mesterskaber, hvilke 
berettiger uddelingen af DIF DM-medaljer ud over forbundets egne DM-medaljer. 

2. DSRF har fået godkendt SUP sportens forankring, således at der inden for Team Danmarks krav og 
rammer evt. vil kunne samarbejdes om eliten i SUP sporten 

3. DSRF har opnået DIFs Aktivitetsgodkendelse af SUP sporten, pba. antallet af medlemsklubber og 
aktive SUP udøvere. Aktivitetsgodkendelsen udløser et ekstra grundtilskud inden for DIFs 
tilskudsmodel. 

4. DSRF har fået mulighed for at arbejde med SUP sporten i kommende strategiaftaler inden for alle 
områder af sporten i Danmark. Beslutningen åbner op for udvidelse af støtten til SUP sporten i 
Strategi 2022-2025.     

 
Med afklaringen af forankringen og godkendelsen af ovenstående er det herudover aftalt med DIFs 
bestyrelse, at DSRF påbegynder proces for optagelse som ordinært medlem i DIF, og derved overgår fra det 
såkaldte OCOG-medlemskab (midlertidig medlemskab pga. surfsportens OL status) til almindeligt medlem. 
Procesmæssigt vil det blive gennemført på DIFs Budgetmødet 2022 (oktober 2022).  
 
Det skal bemærkes at det med afgørelsen af SUP sportens tilhørsforhold i DSRF under DIF er forankret i 
DSRF, ikke følger en samtidig krav om at andre forbund indstiller deres aktiviteter med SUP. Der gælder 
generelt det forhold, at det står fri for alle forbund at tilbyde de aktiviteter de ønsker, dog vil der ikke være 
mulighed for at opnå støtte til aktiviteter som ikke er officielt anerkendt. Dette forhold gælder selvfølgelig 
også for DSRF, der således på bredde- og motionsniveau vil kunne udvikle og tilbyde en bredere palette af 
aktivitetstilbud inden for eksempelvis andre vandsportsgrene eller supplerende træningsaktiviteter der kan 
være målrettet vores medlemmer.  
 



 
 

Facilitetsudvikling  
I 20221 har vi i forbundsregi været dybt involveret i udviklingen af idéerne til projektet Cold Hawaii Surf’n 
Skate, et facilitetsprojekt med etablering af et kombineret high performance surf, wave og skate center i 
Hanstholm. Projekt udvikles i samarbejde med den lokale forening Cold Hawaii Skate.  
 
Forbundet er endvidere engageret i udviklings- og visionsplaner for etablering af et nyt byudviklingsområde 
i Region Hovedstaden, hvor et centralt element i området vil være en full-size wavepark. Projektet udvikles 
i regi af en developervirksomhed, og i fald projektplanerne godkendes i 2022, vil DSRF involvere sig med 
henblik på at sikre forenings- og forbundsrettede støttefaciliteter og fordelagtige adgangsforhold og priser 
for DSRFs medlemmer.  
 
Projekterne vil i takt med en forhåbentlig positiv udvikling blive præsenteret på forbundets hjemmeside i 
foråret 2022. 
 

International eventstrategi  
I arbejdet med realisering af forbundets internationale eventstrategi, SUP CITY DENMARK 2021-2024, 
afviklede vi i september 2021 det første Euro Tour SUP event i Danmark. Grundet Covid-19 pandemien i 
Europa var flere internationale atleter desværre begrænset i muligheden for at rejse til Danmark, men det 
lykkedes på trods at samle flere internationale atleter i et samlet felt på mere end 200 deltagere på tværs 
af Euro Tour SUP og DSRFs egen Danish SUP Tour. 
 
I 2021 sikrede vi i samarbejde med WATERZ og Ringkøbing-Skjern Kommune Europamesterskabet i SUP 
(EUROSUP) til afvikling i Hvide Sande fra d. 27. august – 4. september 2022. Eventen er et tæt partnerskab 
mellem WATERZ og DSRF og har sikret os mulighed for at udvide sekretariatet med Morten Mørup, der skal 
arbejde konkret med Euro SUP 2022, forbundets fremadrettede eventarbejde nationalt og internationalt 
samt kommercielle partnerskaber. 
 

Projekter og aktiviteter i 2021 
DSRFs sekretariatet, foreningerne, frivillige, dommere, undervisere m.v. har endnu engang gennem 2021 
løftet enormt mange indsatser og aktiviteter til gavn for udviklingen af surf og SUP sporten i Danmark.  
 
Mange nye foreninger har fået rådgivning til opstart af aktiviteter, eksisterende foreninger har fået sparring 
omkring aktivitets- og facilitetsudvikling, der er blevet afviklet 12 større events med samlet over 1.000 
deltagende surfere/stand up padlere hvor frivillige og dommere har gjort en kæmpe forskel, ca. 250 
instruktører er blevet uddannet og nye uddannelsesprodukter har ramt hylderne, mange indsaster er 
blevet realiseret gennem projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET og meget mere. 
 
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle de personer der har været involveret i, at få de mange 
aktiviteter til at køre og lykkes rundt omkring i hele landet. 
 

Medlemsudvikling  
Der har i 2021 været en positiv udvikling af surf og stand up paddle sporten i Danmark. De nyeste 
motionsvane undersøgelser viser at SUP/surf på nationalt plan er den største vandsport blandt 
børn/teenagere med hele 3 % aktive, og tæt på 6% af alle voksne danskere. De nationale data viser at en 
stor del af udøverne i Danmark er private og selvorganiserede, og at der derfor er et fortsat kæmpe stort 



 
 

potentiale for DSRF, at knytte private medlemmer tættere til forbundet, og for alle medlemsklubber at 
rekruttere flere dedikerede surf/SUP udøvere til de aktive foreningsfællesskaber rundt om i Danmark.  
 
Den positive udvikling inden for forbundets discipliner mærkes tydeligt, og med medlemsopgørelsen for 
2021 ser vi ind i en medlemsudvikling på 10 nye medlemsforeninger (svarer til en vækst på 13%) og samlet 
vurderer vi at lande på en vækst på godt 20% nye medlemmer i klubberne. Derudover har DSRF i 2021 fået 
etableret en online medlemsplatform til individuelle medlemmer 
(https://www.dsrf.dk/product/individuelt-medlemskab/) der har sikret en registrering af 265 medlemmer, 
som i 2021 for første gang anerkendes af Danmarks Idrætsforbund som officielle medlemmer.  
 
DSRFs rejse og medlemsvækst over de seneste mange år er unik ift. alle andre DIF specialforbunds udvikling 
de senere år. I april 2022 udgives de samlede medlemstal officielt af DIF og DGI, og vi vil i den forbindelse 
udsende presse og nyhedsbreve. 
 

Ny kontingentstruktur 
Ved årsmødet i 2021 fremlagde bestyrelsen et forslag om en markant ændring af forbundets 
kontingentstruktur med indførelsen af nye kontingenter fra 2022. Grundlæggende har DSRFs kontingent 
været uændret og holdt ”kunstigt nede” gennem de seneste 10 år grundet de fondsbevillinger, som 
forbundet har modtaget gennem tiden. Som nævnt i ovenstående afsnit sætter den meget positive 
udvikling dog også krav til forbundets leverancer og den service, som forbundet gerne vil levere til 
foreningerne og medlemmer. Med den nye kontingentændring vil forbundet i højere grad have mulighed 
for at understøtte foreningerne. 
 
Bestyrelsen har været meget opmærksom på de kommentarer der kom på årsmødet 2021 og håber at 
foreningerne i 2022 vil bakke op om den nye struktur, som dog forventligt vil have en konsekvens for de 
foreninger der har meget få medlemmer. Bestyrelsen opfordre disse foreninger til at række ud til 
sekretariatet for derigennem at få den støtte og rådgivning der skal til for, at få surf og SUP sporten til at 
vækste i den pågældende forening. 
 

Bestyrelsesarbejdet  
Bestyrelsen har i det sidste år afholdt et fysisk møde mens resten af møderne har været henlagt til online 
pga. de løbende corona-restriktioner. Der er arbejdet markant med den nye strategiaftale, 
eventsamarbejdet med European Surfing Federation, og planlægningen og afviklingen af de danske SUP og 
Surf events.  
 
Med udvidelsen af DSRFs sekretariatet med flere ansatte i 2022, så vi i 2021 ind i behovet for at flytte til 
større kontorfaciliteter. DIF havde ikke umiddelbart større ledige kontorlejemål, så vi opsagde faktisk 
forbundskontoret med udgangen af 2021 og har arbejdet på at finde lokaler uden for Idrættens Hus i 
Brøndby. Sidst på 2021 opstod dog den situation af Dansk Atletik Forbund fik økonomiske problemer og 
måtte gennemføre en række organisationsændringer med en række afskedigelser. Atletik fraflyttede 50% 
af deres lokaler, hvilket åbnede op for at vi pr. 1. januar 2022 kunne flytte i nyere og større lokaler med 
plads til 6-8 arbejdspladser, praktikant kontor med plads til 3 praktikanter og eget mødelokale. En markant 
udvidelse, som skaber langt bedre rammer for det daglige arbejdsmiljø og sikre forbundet 
udvidelsesmuligheder.  
 
Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen udtræder af bestyrelsen på årsmødet 2022 efter at have siddet i 
bestyrelsen i to fulde perioder. Vi takker Claus for samarbejdet, input og et kæmpe løft af særligt det 



 
 

strategiske arbejde, surf tour, dommer uddannelser og kulturarbejdet i forbundet. Claus har repræsenteret 
skoler/Institutioner i bestyrelsen, og denne post vil således være ledig til besættelse på årsmødet 2022.  
 
Tak for 2021! 
  
Aloha, DSRFs bestyrelse  
 
Formand, Jakob Færch 
Næstformand, Katrine Kock Frandsen  
Bestyrelsesmedlem, Emma Augusta Heideemann  
Bestyrelsesmedlem, Olli Fischer  
Bestyrelsesmedlem, Carsten Sørensen  
Bestyrelsesmedlem, Claus Jokumsen  
Bestyrelsesmedlem, Suppleant Ulrikke Jensen  
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2 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Dansk Surf & 
Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

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 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021. 

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 forbundet, der er omfattet af 
regnskabet. 

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

Årsrapporten for 2021 for Dansk Surf & Rafting Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 2. marts 2022 
 
 
Direktion: 

 

    

Michael Lindberg     

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Jakob Færch  Katrine Kock Frandsen  Claus Jokumsen 
formand  næstformand   

 

 

 

 

 
Carsten Sørensen  Emma Heidemann  Olli Fischer 
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3 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til repræsentantskabet i Dansk Surf & Rafting Forbund 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Surf Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2021, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. decem-
ber 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 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse af 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 af 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 International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

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:  

► 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. 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 2
75

3O
-Q

U
Q

81
-2

N
4I

7-
73

KI
1-

N
XG

Z2
-D

IM
E4



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2021 

 

5 

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

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

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 forbund, 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 2. marts 2022  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28  

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 

Rasmus Friborg Andersen  
statsaut. revisor 
mne44147 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

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 

 

Indledning 
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) havde i 2021 endnu et fantastisk år. Mange nye klubber er blevet 
medlem af forbundet, eksisterende klubber oplevede en stor tilstrømning af nye medlemmer og der var 
tillige en stor tilslutning til mange af forbundets aktiviteter, herunder de mange surf og SUP events, ud-
dannelser og andre projektaktiviteter. 
 
Den omfattende Covid-19 pandemi satte dog fortsat, på trods af et sommerhalvår med færre restriktio-
ner, sit præg på idrætten i Danmark og herunder også en række udvalgte aktiviteter i DSRF. Bland andet 
måtte vi udskyde flere events i foråret således vi gik fri af de strengeste Corona restriktioner hvilket i den 
anden ende betød, at vi fik en meget travl sensommer og efterår, hvor de ansatte og frivillige til tider 
havde svært ved at følge med. En sådan situation kan have resulteret i at foreningerne ikke har oplevet 
den samme støtte fra sekretariatet som hidtil. Blandt udfordringerne skulle for eksempelvis også findes, 
at flere aktiviteter for de bedste danske surf og SUP udøvere tilknyttet DSRFs landshold blev udskudt/af-
lyst. Dog lykkes det både at få sendt et landshold afsted til World Surfing Games og flere SUP atleter til 
APP World Tour i USA. 
 
Af breddeaktiviteter ønskede vi tilsvarende at skyde nye aktiviteter og tiltag i gang, særligt i relation til 
projektet STOKED SUSTAIN, som blev igangsat i januar 2020. Det har dog vist sig, at det har været svært 
at finde tid og plads til alle aktiviteterne ligesom at det har været vurderet, at mange foreninger har haft 
fuld fokus på at drive deres forening gennem covid-19 pandemien. I forbundets andet store projekt, FRI 
PÅ VANDET, lykkes det at få yderligere to foreninger involveret i projektet således målet om aktiviteter i 
10 foreninger blev indfriet. Projektaktiviteterne er blevet en smule forlænget og løber t.o.m. sommeren 
2022, som konsekvens af den generelle nedlukning i 2020. 
 
Hvad angår de udfordringer der har været med at få gennemført en række aktiviteter i 2021 ser dette 
dog ikke ud til at have påvirket forbundets økonomi. Det skyldes i høj grad, at vi har været dygtige til at 
vurdere de enkelte situationer og det er forventeligt, at vi tilmed på mange indsatsområder vil kunne føre 
en solid økonomi videre til de samme indsatser i 2022. Særligt set i lyset af en ny og bedre strategiaftale 
med DIF for perioden 2022-2025. 
 
Som nævnt indledningsvis har 2021 på mange måder været endnu et fantastisk år for DSRF. Vi har også 
i 2021 set en række positive effekter, afledt af covid-19 situationen, som primært skal findes hos dan-
skernes øgede interesse for at dyrke aktiviteter i det fri og herunder ved, på eller i vandet. Det har bl.a. 
betydet at rigtig mange danskere i 2021, som det også var tilfældet i 2020, har investeret i eget SUP og 
surf udstyr eller har meldt sig ind i en af DSRFs foreninger. Dertil er hele 13 nye foreninger blevet hjulpet 
i gang og har meldt sig ind i DSRF, og i skrivende stund viser de indberettede medlemstal, som dog først 
er endelige d. 1. april 2022, at der endnu engang er sket en kraftig vækst i antallet af medlemmer. Det 
vurderes på baggrund af de nyeste tal (ikke bekræftet) at forbundet vil vækste med ca. 20% i medlemmer. 
Det vidner om, at på trods af covid-19, har mange af DSRFs foreninger været utrolig dygtige til at favner 
danskernes behov, og fortsat tilbyde danskerne aktiviteter under de restriktioner som prægede foråret 
og efteråret i 2021. 
 
Flere foreninger og en øget aktivitet i mange af DSRFs foreninger samt den store tilslutning til forbundets 
mange events og aktiviteter, har selvfølgelig også medvirket til, at der har været ekstra travlt på sekreta-
riatet. Bl.a. har der også været afviklet en hel del flere uddannelser og clinics og mange foreninger har 
fået hjælp og rådgivning til opstart af aktiviteter og/eller generel aktivitetsudvikling. 
 
Generelt om forbundets aktiviteter i 2021 
Det var i 2021 DSRFs fjerde år som specialforbund under DIF. DSRF har derfor også i 2021 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 overordnede områder: 

1) Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer 
2) Større og stærkere klubber 
3) Styrke DSRF som organisation 
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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. Strategiaftalen 
med DIF løb til udgangen af 2021 og derfor blev der også gennem 2021 brugt en hel del tid på, at få 
udarbejdet en ny og økonomisk bedre strategiaftale for forbundet. Dette kommenteres senere i nærvæ-
rende beretning. 
 
Foruden de aktiviteter og målsætninger der foreligger i både den nuværende og kommende strategiaftale 
med DIF, har DSRF i 2021 søsat forbundets nye strategi: NEW WAVE 2021-2028, www.dsrf.dk/newwave. 
Strategien er rammesættende for mange af de aktiviteter, som bestyrelsen i DSRF mener, at forbundet 
skal arbejde med gennem de næste 8 år og rækker således udover den strategiaftale, som forbundet har 
indgået med DIF. Strategien arbejder således bredt på tværs af forbundets interesseområder. 
 
Tilsvarende skal det nævnes at der også i 2021 er blevet arbejdet med aktiviteter, som er knyttet til pro-
jekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET. Økonomien til begge projekter blev bevilget i december 
2019 og en nærmere beskrivelse af projekternes indsatser og økonomi er gengivet senere i nærværende 
beretning.  
 
Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer 
I 2021 er der blevet arbejdet videre med en række strukturelle og organisatoriske rammer for surf lands-
holdet. Det betød blandt andet ansættelse af et nyt trænerteam, Mor Meluka og Vahine Itchner, som gen-
nem 2021 var med til at sætte en god retning for individuelle atleter såvel som landsholdet som helhed. 
Blandt andet blev der i 2021 afviklet adskillige camps for både senior og juniorer og landsholdet deltog 
ved World Surfing Games i El Salvador. Det er dog fortsat nyt for mange surfere, at indgå i et reelt elite-
setup, og det er en kulturændring blandt udøverne, som forbundet fortsat skal arbejde med. 
 
Med afslutningen af strategiaftalen 2018-2021 er det også på sin plads at nævne flere af de positive 
effekter som har været afledt af arbejdet med talent- og elitesurfing. Det gælder bl.a.: 

- Etablering af det første talent- og elitecenter som løbende er blevet justeret, således konceptet 
i højere grad vil kunne foldes ud nye steder. 

- Formatet for Danish Surf Tour er løbende blevet justeret og favner nu ca. 70-80 deltagende 
surfere til hvert stop, hvilket er dobbelt så mange som i perioden 2014-2017. 

- Der er skabt en attraktiv junior surf tour med +30 atleter til hvert stop og for alvor sat skub i 
junior konkurrencesurfing og fødekæden til senior surfing. Dertil har vi årligt samlet junior ta-
lentmassen til flere udviklingsdage med landstrænerteamet og skabt en kobling mellem talent 
og elite. 

- Vi har afviklet 15 træningssamlinger i ind- og udland for landsholdet, som har motiveret de 
bedste danske surfere til at bosætte sig i udlandet for bedre træningsforhold. I skrivende stund 
har 3 surfere taget skridtet og flyttet til udlandet med henblik på at kunne dygtiggøre sig yderli-
gere. 

- Vi har etableret et endnu stærkere samarbejde med Thisted kommune som også er eliteidræts-
kommune og har surfsporten som én ud af 6 prioriterede idrætter. Samarbejdet er for nylig ble-
vet fornyet med en 3-årig aftale for 2022-2024 med en årlig økonomisk støtte på 75.000 kr. 

- Vi har etableret flere samarbejder med andre stærke surf nationer, som er med til at udvikle 
dommer-, træner- og atletniveauet i Danmark. 

- Der er blevet udarbejdet en disciplinanalyse for surfing af to omgang og der har gennem 2021 
været et tæt samarbejde med Team Danmark med henblik på at sporten på et senere tidspunkt 
vil kunne opnå støtte fra Team Danmark såfremt atleterne præsterer på et højere niveau. 

- Der er gennem de sidste fire år blevet uddannet 35 surf dommere. 

Arbejdet med SUP landsholdet har desværre ikke været en del af strategiaftalen 2018-2021 grundet kon-
flikten mellem ISA og ICF omkring organiseringen af SUP sporten og derfor har forbundet arbejdet med 
økonomi til SUP landsholdet udenfor strategiaftalen. I 2021 blev der afsat 100.000 kr. til arbejdet med 
SUP landsholdet og de forskellige atleter, men 2021 bar desværre præg af relativ få events og tilsvarende 
måtte vi tage afsked med Niels Lønborg som landstræner, da han ikke længere kunne finde tid til opgaven. 
Det gjorde det på mange måder svært for os, at tage hånd om planlægningen af aktiviteter for udøverne, 
da det var vanskeligt at finde mandetimerne til det i sekretariatet. Samtidig var vi klar over, at der i 2022 
med forbundets nye strategiaftale skulle ske markante ændringer på området og vi forsøgte derfor at 
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holde gang i aktiviteterne ved at understøtte flere atleter med konkurrence- og træningslejre deltagelse i 
efteråret 2021. Her lykkes det at hjælpe 3 atleter med deltagelse i APP World Tour i North Carolina og 5 
atleters træningsophold på Gran Canaria. 
 
Til at facilitere og understøtte eliten af dansk surfing og SUP i Danmark bør det også nævnes at det i 2021 
lykkes forbundet, at afvikle tre stop på Danish Surf Tour, ét DM Surf, fem stop på Danish SUP Tour, et 
Eurotour stop og et Danmarksmesterskab i SUP og Paddleboarding. Tilsvarende har der været afviklet to 
helt særlige Junior Surf Tour stops med større tilslutning end nogensinde, hvilket er et godt udgangspunkt 
for en fødekæde til det kommende talent- og elitearbejde. 
 
Større og stærkere klubber 
Vi har gennem den 4-årige strategiperiode med DIF arbejdet med en ambition om at skabe større og stær-
kere klubber fordi det er vores, og idrættens generelt, mangeårige erfaring, at klubber med et større 
medlemstal (+100 medlemmer) har en mere stabil 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 er vigtige og klubber som vi i høj grad også ønsker at understøtte. 
 
I DIF gives grundstøtten med udgangspunkt i bl.a. forbundets antal af foreninger og medlemmer. Støtten 
gives retrospektivt hvilket konkret betyder, at den støtte DSRF har modtaget i 2021 er givet 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 at 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 forbundet 
endte med et samlet medlemstal på 2.824 medlemmer for 2019. 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. 
 
De endelige medlemstal for 2020, som er afgørende for forbundets grundstøtte i 2022, viste at forbundet 
vækstede med hele 1.006 medlemmer hvilket var den største relative vækst blandt samtlige 62. forbund 
under DIF. Meget af denne vækst skal selvfølgelig tillægges de frivilliges hårde arbejde ude i foreningerne 
og den rådgivning som forbundet giver til nye og eksisterende klubber. Samtidig er uddannelser, events, 
workshops, muligheder for lån af udstyr mv. også tiltag, som er med til at konsolidere udviklingen i klub-
berne. 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. Her bør det også nævnes, at DSRF først i 2021 har 
modtaget 100% af det berettiget grundtilskud, da DIF operere med en indfasningstrappe for tildeling af 
grundstøtte til nye forbund (År 1 = 25%, år 2 = 50%, år 3 = 75%, år 4 = 100%).  
 
I relation til arbejdet med klubberne afholdte vi i 2021 ca. 12 events, hvor vi bl.a. så en større tilknytning 
fra klubberne. 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 og Junior Surf 
Tour hvor en stor del af de deltagende juniorer er tilknyttet en række surfklubber. I tilknytning til klubar-
bejdet blev hele 245 personer uddannet indenfor ét af forbundets instruktøruddannelser hvilket er et lidt 
højere antal end i 2020 (230). 
 
I 2021 lancerede forbundet også et nyt tiltag, Clean, hvor 5 udvalgte foreninger blev tilknyttet. Projektet 
kørte i 2021 som en pilot og vil i 2022 bliver rullet ud på 20 foreninger med støtte fra Miljøstyrelsens 
Strandoprydningspulje. 
 
Styrke DSRF som organisation 
Vi har i 2021 arbejdet videre med at udvikle sekretariatet og bestyrelsens arbejdsprocesser og systemer, 
som alt sammen løbende er med til at professionalisere forbundet yderligere. En stor del af dette arbejde 
skal i 2021 findes i udarbejdelse af den nye strategiaftale 2022-2025, som blandt andet i 2022 vil sikre 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: 2
75

3O
-Q

U
Q

81
-2

N
4I

7-
73

KI
1-

N
XG

Z2
-D

IM
E4



 

 

Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2021 

 

10 

en fastansættelse af Sofie Hammelsvang, der har været projektansat og yderlige en ansættelse af en ny 
sportschef. Tilsvarende har det i 2021 været prioriteret at ansætte Ditte Hyldal som regnskabskonsulent 
på 10 t/ugen. Ligeledes arbejdede forbundet i 2021 med en ny international eventstrategi, som har re-
sulteret i værtskabet af Europamesterskabet i 2022 og dermed udløst økonomi til ansættelse af Morten 
Mørup i december 2021, som forbundets nye event- og partnerskabs manager. 
 
Flere ansatte og flere aktiviteter kræver bedre projekt- og opgavestyring samt mere ledelse og derfor blev 
det også i 2021 prioriteret at investere i et nyt projektstyringsværktøj, Monday.com, som er med til at 
sikre at forbundet løser de opgaver som relaterer sig til strategiaftalen og andre projekter. 
 
STOKED SUSTAIN 
I december 2019 fik forbundet bekræftet bevillingen på 3.99 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet STO-
KED SUSTAIN. Projektet er afledt af det tidligere projekt ’STOKED’ og køre i perioden 2020-2022. Pro-
jektets økonomi er bl.a. medvirkende til, at forbundet kan bibeholde en fuldtidsansættelse og har derfor 
også i 2021 være 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, afvikling 
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. Sidstnævnte blev taget i brug i 2021 og har blandt andet affødt at 262 selvorganiserede har 
meldt sig ind på platformen. Med bæredygtighed menes også, at forbundet skal være i stand til efter endt 
projektperiode, at drive et tilsvarende aktivitetsniveau videre uden fondsbevillinger. Således har projektet 
stor indflydelse på forbundets totale økonomi og har også i 2021 fungeret som ”affyringsrampe” til, at 
forbundet har kunne forhandle en ny bedre strategiaftale for 2022-2025 og foretaget en række justerin-
ger, som vil have indflydelse på forbundets muligheder for egen indtjening gennem eksempelvis kontin-
genter, uddannelser, events m.v. 
 
Som nævnt indledningsvis er det i 2021 ikke lykkes os, at gennemføre alle de forventelige aktiviteter i 
projektet. Det være sig bl.a. beachlife aktiviteter som endnu engang er blevet udskudt til 2022, forskellige 
workshops og camps og særlige aktiviteter målrettet selvorganiserede. Det betyder, at vi har brugt færre 
midler i projektet end budgetteret. Vi havde i 2021 budgetteret med 1.998.500 kr., men har brugt 
1.220.239 kr. ved en sammenlægning af midler anvendt på aktiviteter og projektledelse. Derfor er udbe-
talingen af en ny rate fra Nordea-fonden også blevet udskudt til februar 2022 og med de hensatte pro-
jektmidler fra 2020 på 825.375 kr. som er blevet indtægtsført i 2021, betyder det derfor, at forbundet i 
2021 har haft yderligere udgifter for i alt 394.864 kr. som vil blive dækket ind ved udbetalingen af næste 
rate fra Nordea-fonden. 
 
Vi forventer at vi i 2022 vil kunne indhente det forsømte ”aktivitetsniveau”.  
 
FRI PÅ VANDET 
Friluftsrådet godkendte i december 2019 vores ansøgning på 2.3 mio. kr. til det 2-årige projekt; FRI PÅ 
VANDET. Projektet arbejder målrettet med aktiviteter for stress, angst og depressionsramte danskere. 
Grundet covid-19 søgte vi allerede i foråret 2020 om en forlængelse af projektet med et halvt år ind i 
2022 og projektet afsluttes derfor først efter sommeren 2022. Sofie Hammelsvang har stået i spidsen 
for projektet siden marts 2020. 
 
Foruden en række forskellige eventaktiviteter handler størstedelen af projektets aktiviteter om, at skabe 
ugentlige vedvarende aktiviteter i 10 af DSRFs foreninger. I 2020 var der oprettet aftaler med 8 forenin-
ger og i løbet af foråret 2021 lykkes det så at få de 2 sidste foreninger med. Derudover er der blevet 
arbejdet med en række forskellige kommunikative værktøjer og forskning, som i løbet af 2022 skal munde 
ud i et videnhæfte, en kommunikationsvideo og en række forskellige artikler. 
 
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 løbende 
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kunne få udbetalt støtten. Vi budgetterede i 2021 med et forbrug på 910.000 kr. Regnskabet for 2021 
viser, at vi ved en sammenlægning af omkostninger forbundet med projektets aktiviteter og projektledelse 
har brugt i alt 717.586 kr. Vi har fået udbetalt 600.000 kr. i december 2021 og har derfor, ligesom det 
har været tilfældet med STOKED SUSTAIN projektet, haft udgifter for yderligere 117.586 kr. end hvad 
der er indtægtsført på projektet. Udgifterne vil blive dækket ind ved næste udbetaling i 2022. 
 
Ny strategiaftale 2022-2025 og ny kontingentstruktur 
Som nævnt flere steder i nærværende beretning er der i 2021 blevet brugt mange timer på, at få udar-
bejdet en ny og bedre strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025. Processen har kørt henover 12 
måneder med løbende indstillinger og behandling fra DIFs administration og DIFs bestyrelse. Den samlede 
økonomiske ramme for DSRFs strategiaftale 2018-2021 var 555.000 kr./året, men med den nye aftale 
vil forbundet fra 2022 modtage 1.265.000 kr./året. 
 
Som nævnt tidligere er den nye økonomiske aftale med til, at sikre flere ansatte i sekretariatet og dermed 
løfte forbundets samlede muligheder for at understøtte udviklingen i klubberne, talent- og elite, uddan-
nelse, eventaktiviteter m.v. 
 
Udover en forbedret strategiaftale blev en helt ny kontingentstruktur besluttet på årsmødet i 2021. Den 
nye kontingentstruktur vil øge indtægterne i forbundet og skal være med til at sikre, at forbundet fortsat 
kan levere den rådgivning og service som der efterspørges blandt foreningerne.  
 
Generelt om forbundets økonomi og projektøkonomi 
DSRF har i 2021 ansat Ditte Hyldal 10 t/ugen som regnskabskonsulent i forbundet. Dette har været yderst 
nødvendigt med den stigende mængde af administration og håndtering af bilag, som opleves i forbundet 
i forlængelse af flere aktiviteter og en større økonomi. 
 
Efter ansættelsen af Ditte valgte vi også at skifte økonomisystem, da det forudgående system ikke læn-
gere tilgodeså de krav vi havde til et regnskabsprogram, herunder mulighederne for en nem integration 
med banken. I 2021 har vi således skulle lave en stor overflytning af DSRFs samlede økonomi hvilket har 
kostet ekstra arbejdstimer. 
 
Forbundets overordnede økonomi og projektøkonomi håndteres fortsat på samme vis som tidligere, og 
det betyder blandt andet at projektøkonomier er tydeliggjort med særlige poster. Det er samtidig værd at 
bemærke, at særligt STOKED SUSTAIN projektet fortsat også er med til at dække udgifter til fx forbundets 
events, nye klubbers kontingenter, instruktøruddannelser m.v. og derfor vil de angivne udgifter i regn-
skabet til fx Danish Surf Tour og Danish SUP Tour ikke være retvisende. 
 
Andre bemærkninger til forbundets økonomi 
Forbundet overgik i foråret 2021 til produktet Danske Bank District, som bl.a. giver løsninger som Mobil-
bank, ”to-i-forening” m.v. Særligt sidstnævnte har været et stort behov, da det tidligere har været be-
mærket af revisionen. Funktionen betyder helt konkret, at betaling af regninger nu godkendes af min. to 
personer. Med ansættelse af Ditte Hyldal er funktionen nu taget i brug. 
 
Indtægter 
DSRF har i 2021 haft indtægter på 3.902.331 kr. mod budgetterede indtægter på 5.202.300 kr. Det 
mindre indtægtsgrundlag (1.299.869 kr.) skyldes primært en mindre udbetaling end det budgetterede fra 
Friluftsrådet og Nordea-fonden vedr. projekterne FRI PÅ VANDET og STOKED SUSTAIN. Det drejer sig i 
alt om budgetterede indtægter på 2.908.500 for de to projekter, men som angivet i regnskabet er der 
kun indtægtsført 1.937.827 kr. Det svarer til en afvigelse på total 970.673 kr. Dertil var der i 2021 bud-
getteret med en indtægt på 300.000 kr. fra DIFs initiativpulje, men det lykkes kun at rejse 200.000 kr. 
og dele af projektet er udskudt til 2022 hvorfor der kun er indtægtsført 30.126 kr. De tilbageværende 
færre indtægter (167.823 kr.) skyldes primært færre indtægter på sponsorater og kommuner end for-
ventet. Modsat har forbundet øget sine indtægter på bl.a. kurser og konkurrencegebyr qua den større 
interesse i forbundets uddannelser og events. 
 
Generelt afviger flere af forbundets indtægtsposter fra budgettet, da det er vanskeligt for forbundet, at 
vurdere et helt præcist indtægtsgrundlag fra fx sponsorer, kommunale puljer m.v., som typisk tilsvarende 
dækker udgifter relateret til events og derfor kan være meget svingende. 
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Vedrørende indtægter fra medlemmer (foreninger, selvorganiserede, skoler m.v.) har forbundet i 2021 
taget en ny medlemsplatform i brug på www.dsrf.dk som på sigt skal sikre en automatisk opkrævning 
medio januar hvert år. Det vil i dette henseende bliver nemmere fremover (2022) at sikre opkrævningen 
af kontingent fra de respektive medlemstyper. 
 
Udgifter 
DSRF har i 2021 haft udgifter på 3.539.970 kr. mod budgetterede udgifter på 5.178.000 kr. Det mindre 
udgiftsgrundlag (1.638.030 kr.) skyldes flere væsentlige elementer. Ligesom det er tilfældet med indtæg-
ter som relatere sig til forbundets to projekter, FRI PÅ VANDET og STOKED SUSTAIN, så har der på bag-
grund af det mindre indtægtsgrundlag også været tilsvarende færre udgifter. Samlet set har der på de to 
projekter været udgifter for 1.937.827 kr. mod de budgetterede 2.736.500 kr. Det er en afvigelse på 
total 798.673 kr. 
 
For forbundets midler afsat til talent- og eliteprogram og SUP landshold gælder det jf. denne beretning at 
det ikke har været muligt at afvikle det antal aktiviteter som har været ønsket. Det betyder at der i 2021 
har været betydeligt færre udgifter til talent- og elitearbejdet svarende til godt 220.000 kr. 
 
Udgifter i regnskabet til events herunder Danish SUP Tour og Danish Surf Tour er som tidligere nævnt 
heller ikke retvisende ift. det budgetterede, da flere udgifter dækkes ind via økonomien i STOKED SUSTAIN 
projektet og derfor vil relatere sig til udgifter under det pågældende projekt. Det drejere sig om godt 
185.000 kr. ift. det budgetterede. 
 
På lønomkostningssiden er der udgifter for yderligere 68.766,- kr. end det budgetterede, hvilket primært 
skyldes at der i 2021 budgettet ikke var budgetteret med at en medarbejder i 2021 gik på barsel i 2 mdr. 
Lønrefusion udgør således i 2021 godt 60.000 kr. 
 
Under administrationsomkostningerne findes der også en betydelig afvigelse end det budgetterede. I bud-
gettet for 2021 var der således budgetterede med udgifter for 95.000 kr. hvor regnskabet for 2021 viser 
en udgift på 228.764 kr. Dette er en afvigelse på 133.764 kr. hvilket i høj grad skyldes øget omkostninger 
til website og softwareprogammer (20.312 kr.), telefoni og internet (12.326 kr.) og konsulenter og free-
lancere (62.337 kr.). Sidstnævnte er et resultat af, at flere af forbundets undervisere i højere grad faktu-
rere forbundet for at køre forbundets uddannelser og der fremgår således en ny udgift under administra-
tionsomkostningerne, som ikke har fremgået samme sted i budgettet for 2021. 
 
Det skal nævnes at godt 48% (1.714.745 kr.) af forbundets udgifter i 2021 knytter sig til lønomkostninger 
(indeholder også lønudgifter i de to fondsprojekter). Tilsvarende blev ca. 50% (1.783.221 kr.) af forbun-
dets økonomi anvendt til aktivitetsbestemte indsatser som fx foreningsudvikling, udstyr, aktiviteter og 
events, uddannelse, talent- og eliteudvikling m.v. 
 
Generelt er der også på udgiftsposterne en stor afvigelse, da det er svært for forbundet at estimere de 
reelle udgifter. Særligt i 2021 hvor flere aktiviteter er blevet udskudt pga. covid-19 situationen. 
 
Særlige afvigelser 
Det er værd at bemærke, at der under forbundets omsætningsaktiver er et tilgodehavende på 94.810 kr. 
som primært relaterer sig til indtægter i forbindelse med events som endnu mangler at blive betalt af de 
respektive organisationer og at der samtidig er et tilgodehavende på 542.578 kr. i relation til projektmid-
ler fra Friluftsrådet, Nordea-fonden og DIFs initiativpulje. DSRF forventer at modtage beløbet i 2022 når 
nye rater i relation til projekterne udbetales. 
 
Da en større andel (ca. 2/3) af forbundets lønomkostninger er bundet til projekterne STOKED SUSTAIN 
og FRI PÅ VANDET fremgår disse lønomkostninger under punkterne Projektledelse for hver af de to pro-
jekter. Forbundets samlede lønomkostninger skal derfor sammenholdes med udgifter til projektledelse for 
de to projekter og lønomkostninger nævnt under Administration og har tilsammen et udgiftsgrundlag på 
1.714.745 kr. som stemmer nogenlunde overens med de budgetterede lønomkostninger. 
 
Balancen 
Med årets resultat (346.318 kr.) øges forbundets egenkapital til 936.755 kr. (egenkapitalen var efter 
regnskabet 2020 på 590.437 kr.). Det er dog væsentligt at bemærke, som beskrevet tidligere, at forbun-
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det til dels ønsker at oparbejde en tilstrækkelig egenkapital, som skal skabe en vis tryghed for både for-
bundets medlemmer og ansatte i tilfælde af utilsigtede udgifter. Derudover er der i forbundets to store 
projekter budgetteret med en egenfinansiering på henholdsvis 134.000 kr. (FRI PÅ VANDET) og 506.000 
kr. (STOKED SUSTAIN), altså samlet 640.000 som skal dækkes ind via forbundets egenkapital såfremt 
alle projektaktiviteter gennemføres som planlagt. Sammenholdes denne egenfinansiering til projekterne 
med den nuværende egenkapital vil egenkapitalen efter afslutning af projekterne være 296.755 kr. Be-
styrelsen har ved tidligere bestyrelsesmøder vurderet, at en egenkapital på ca. 500.000 kr. vil være for-
nuftigt, hvorfor der fremadrettet også bør arbejdes på at øge egenkapitalen. 
 
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 at håndtere fondsbevil-
linger og udbetalinger i relation til projektøkonomier. Tilsvarende er der i DSRFs bestyrelse bred enighed 
om, at det i endnu højere grad end tidligere, grundet flere ansatte, er vigtigt med en sund økonomi hvor 
frie midler vil kunne dække uventede situationer (jf. ovenstående). 
 
Konklusion 
Med reference til endnu et år som har været præget af covid-19, må resultatet for 2021 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, men tværtimod med betydelig vækst. 
 
Forventninger til de kommende år 
Med en ny og økonomisk bedre strategiaftale for 2022-2025 er det forventeligt, at forbundet ser ind i en 
meget positiv tid. DSRF er desuden fortsat gennem 2022 begunstiget med midler fra to større udviklings-
projekter hvilket understøtter muligheden for, at have flere fuldtidsansatte medarbejdere på kontoret. 
Ansættelserne er alt afgørende for forbundets aktivitetsniveau, men da ansættelserne beror på projekt-
midler er det, som nævnt tidligere, essentielt at forbundet fortsat har fokus rettet mod at øge indtægten 
via egne indtægtskilder. Det skal en ny kontingentstruktur fra 2022 og frem blandt andet være løsningen 
på. Det er nødvendigt at generere tilstrækkelig økonomi til, at kunne servicere og rådgive de mange med-
lemmer i forbundet og ikke mindst håndtere den øgede vækst der opleves indenfor surf og SUP sporten. 
 
Udover en ny kontingentstruktur er der også i 2022 igangsat et helt nyt stykke arbejde med at generere 
flere kommercielle partnerskabsaftaler, som også økonomisk skal understøtte forbundets arbejde.  
 
Det vurderes, at der fortsat over de kommende år vil ses en markant vækst i antal af foreninger, medlem-
mer 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 2021 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 forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser 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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Dansk Surf & Rafting Forbund 

Årsrapport 2021 

 

15 

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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Kontingent - Individuelle
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DSRF’S HOVEDLINJER I FREMTIDEN 
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2605 Brøndby 

CVR: 34 77 93 33 
 

www.dsrf.dk 
+45 25 14 20 68 

kontakt@dsrf.dk 
 

4. marts 2022 

Ny DIF Strategiaftale 2022-2025 
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har gennem et 12 mdr. forløb, fra 1. dec. 2020 - 1. dec. 2021, arbejdet 
med udviklingen af en ny strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) for perioden 2022-2025. 
Forbundets nye strategiaftale blev endeligt godkendt af DIF d. 1. dec. 2021 og aftalen definerer en række 
strategiske fokusområder for forbundets arbejde i perioden 2022-2025. Aftalen er desuden i tæt relation til 
DSRFs overordnede strategi: NEW WAVE 2021-2028, som forbundet præsenterede i foråret 2021. 
 
Strategiaftalen rammesætter samtidig en del af den økonomiske støtte som forbundet modtager fra DIF. I 
perioden 2022-2025 lyder den samlede økonomiske strategistøtte fra DIF på 1.265.000 kr. om året fordelt 
på fire strategiske spor/indsatsområder. Derudover modtager forbundet en grundstøtte fra DIF, som årligt 
justeres ud fra antallet af klubber, medlemmer, aktivitetsgodkendelse m.v. 
 
De fire strategiske spor i DSRFs Strategiaftale 2022-2025 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: Et socialt ansvar i samarbejde med DIF Soldaterprojekt 
 
For hvert strategisk spor fremgår der en beskrivelse af den overordnede målsætning, en række resultatmål, 
en beskrivelse af hovedindsatser samt en række procesmål. Dertil er det enkelte spor understøttet af et 
konkret budget. 
 
Den nye strategiaftale kan downloades på forbundets hjemmeside her: https://www.dsrf.dk/dokumenter/ 
 
Vi vil i nærværende beskrivelse af hovedlinjerne for fremtiden i DSRF også belyse flere af de elementer der 
er en del af den nye strategiaftale. 

Rådgivning og forankring af vækst 
DSRF har gennem de sidste mange år øget antallet af foreninger og medlemmer betydeligt - fra 8 
foreninger og ca. 600 medlemmer i 2015 til 86 foreninger og knap 5.000 medlemmer i 2021. Den enorme 
vækst og interesse for surf og SUP sporten betyder samtidig, at der skal arbejdes intensivt med 
rådgivningen og forankringen af den vækst vi har set gennem de seneste år. 
 



 
 

På 2021 tallene kan vi se at mange foreninger fortsat oplever stor vækst imens andre falder i antal af 
medlemmer. I forlængelse af den nye strategiaftale vil der derfor i 2022 blive arbejdet særligt med 
indsatser og aktiviteter som er målrettet udvikling og rådgivning af foreninger. Det være sig bl.a. 
undersøgelser om drop-out, flere foreningsbesøg, udvikling af guides til foreningsledelse og drift, udvikling 
af relevante uddannelser m.v. 
 

Videreudvikling af talent- og elitemiljøet 
DSRF har nogle af verdens bedste SUP udøvere og flere talentfulde surfere, som på trods af en meget 
begrænset støtte fra forbundet har leveret fantastiske resultater gennem tiden. I perioden 2018-2021 
modtog DSRF begrænsede midler fra DIF til at formalisere og udvikle et dansk talent- og elitemiljøet 
indenfor surf og SUP sporten. Forbundet har lært en hel del gennem de seneste 4 år og med en øget 
økonomi i den nye strategiaftale bliver det nu muligt at løfte området yderligere. 
 
I 2022 vil vi derfor styrke talent- og elitearbejdet yderligere med ansættelsen af forbundets første 
sportschef, som gennem 2022 vil arbejde med udviklingen af nye strategiske rammer for arbejdet med 
talent- og elitemiljøet. Der vil bl.a. blive arbejdet på en ny struktur, som skal gøre det mere gennemsigtigt 
for atleterne hvordan der arbejdes fra talent til verdensklasse atlet og ikke mindst hvordan der kan opnås 
støtte gennem forbundet. Der vil blive arbejdet med individuelle udviklingsplaner for atleterne og da EM 
SUP afvikles på hjemmebane i Hvide Sande i 2022, vil denne event også have et særligt fokus for SUP 
atleterne. 
 

Fokus på børn og unge 
Det er vores vurdering at DSRF nu gennem de seneste 5-6 år er lykkes med at få opbygget et stærkt 
fundament af solide foreninger, dygtige instruktører og engagerede ildsjæle flere steder i landet. Det 
betyder, at foreningerne i højere grad er gearet til at arbejde mere målrettet med børn og unge og 
medlemstallene viser at ca. 1/3 af forbundets medlemmer er børn og unge under 24 år. Derfor har vi også 
prioriteret en strategisk indsats i den nye strategiaftale som skal arbejde målrettet med aktiviteter for børn 
og unge. I 2022 vil vi bl.a. inddrage børn og unge gennem en række workshops, skabe nye aktiviteter og 
events for børn og unge, udvikle familiekoncepter og investere i udstyr som kan faciliteter børn og unge 
træning i foreningerne. 
 

Et styrket arbejde med faciliteter 
Gode faciliteter er oftest en forudsætning for at kunne skabe rum for fællesskaber og vedvarende 
aktiviteter. Flere foreninger er i deres arbejde med at etablere en god og sund forening startet ud med 
minimalistiske containerløsninger og arbejder løbende med udviklingen af faciliteter, som kan styrke 
foreningen. Derfor vil vi i 2022 sætte yderligere fokus på udviklingen af faciliteter og bistå med rådgivning 
til de foreninger der har behov for hjælp til etableringen af faciliteter. 
 
Derudover arbejder forbundet videre med etableringen af større nationale faciliteter i både øst og vest, 
som skal understøtte udviklingen af surf og SUP sporten.  
 

STOKED SUSTAIN 
I 2022 tager vi hul på den sidste tredjedel af projektet STOKED SUSTAIN som forventes at skulle afsluttes 
med udgangen af 2022. Projektet vil gennem 2022 fortsat understøtte en lang række af de indsatser der 



 
 

arbejdes med indenfor rekruttering og rådgivning af foreninger, udvikling af uddannelser, events og camp 
aktiviteter m.v. og vi vil samtidig sikre at udskudte delindsatser fra 2021 bliver gennemført i 2022. 
 
Der kommer samtidig 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 
I 2022 går vi også i gang med den sidste fase af projektet FRI PÅ VANDET, som afsluttes med udgangen af 
september 2022. I den afsluttende fase er der fokus på at få afsluttet og forankret aktiviteterne lokalt. I 
nogle tilfælde lukkes aktiviteterne ned og i andre tilfælde arbejdes der med kommuner og andre 
interesseorganisationer på, at sikre en videreførelse af aktiviteterne. Derudover vil vi indsamle den erfaring 
og viden som er skabt, hvilket vi håber vil gavne eventuelt nye projekter, hvor der skal arbejdes med 
særlige målgrupper. Vi vil herunder have fokus på at generere et aktuelt videnshæfte og publicere en 
række videnskabelige artikler. Derudover vil vi forsøge at kommunikere erfaring og viden på en række 
nationale konferencer. 
 

EUROSUP 2022 & SUP CITY DENMARK 2021-2024 
I november 2020 lykkes det os at få godkendt forbundets internationale eventstrategi, SUP CITY DENMARK 
2021-2024, af Sport Event Denmark. Strategien har fokus på at tiltrække de største internationale SUP 
begivenheder og i 2021 lykkes det at få værtsskabet af Europamesterskabet (EUROSUP) som skal afvikles i 
Hvide Sande fra d. 27. august – 4. september 2022. Eventen har derfor et naturligt stort fokus i 2022 og 
forbundet har ansat Morten Mørup til at varetage planlægningen. Sideløbende vil der i 2022 også blive 
arbejdet på, at sikre værtsskabet af et APP World Tour stop i 2023 og et ISA VM SUP i 2024. 
 

Fremadrettede koncepter og aktivitetstilbud til medlemmer 
I 2022 vil vi arbejde videre med den nye medlemsplatform som vi lancerede i 2021. Det betyder at alle 
foreninger og individuelle medlemmer fremover skal kobles op på forbundets online medlemsplatform, 
hvorfra vi i højere grad vil kunne tilbyde mere målrettede koncepter, rådgivning, uddannelser m.v. Alle der 
oprettes på platformen får en personlig profil hvor indhold og materialer er specifikt målrettet det enkelte 
medlem. Vi forventer at det vil tage noget tid at få alle til at vænne sig til den nye platform. 
 
Uddannelse 
På uddannelsesområdet lancerer vi en nye SUP Instruktør 2 uddannelse, som vi forventer vil være et 
attraktiv tilbud til de instruktører som har flere år på bagen og vi tror på, at uddannelsen kan være med til 
at styrke fastholdelsen og niveauet i foreningerne. Vi videreudvikler desuden vores tilbud af clinics, som er 
forbundets kompetencegivende kurser.  
 
Events 
På eventområdet vil vi i 2022 arbejde videre med Danish SUP Tour og Danish Surf Tour, som vi forsøger at 
styrke med yderligere tiltag som skal inkludere flere danskere. Vores events får fortsat flere og flere 
deltagere og der udvikles stærke fællesskaber på tværs af landet. 



 
 

Derudover styrker vi vores Junio Surf Tour yderligere og lancere en ny Junior SUP & Wake Tour i 
samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund. 
 
Særlige projektaktiviteter 
I regi af projektet STOKED SUSTAIN vil vi i 2022 lancere et ”Beachlife” koncept, hvor aktiviteter målrettes 
familier, børn og unge. Foreninger vil i foråret blive inviteret til at deltage i konceptet.  
Med støtte fra Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje ruller vi vores Clean projekt ud til yderligere 20 
foreninger og fortsætter samarbejdet med en række bæredygtige partnere. 
For alle nye foreninger vil det fortsat gælde at der er 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. 
 

Et stærkere samarbejde med kommercielle virksomheder 
I 2022 har vi et fokus på at etablere nye og stærke partnerskaber med kommercielle virksomheder. 
Partnerskaberne skal både styrke forbundets økonomi, oplevelsen og de aktiviteter som forbundet 
udbyder. Derudover besluttede vi på DSRF Årsmøde 2021 at ændre i kontingentstrukturen for 
virksomheder som vi i 2022 vil rulle ud til de danske surf- og SUP skoler. I dette arbejde ligger der bl.a. en 
udarbejdelse af en certificering af danske surf og SUP skoler, som også skal være med til at højne 
sikkerheden på vandet blandt selvorganiserede. 
 

International idrætspolitisk strategi  
Vi vil igennem 2022 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 (ny bestyrelsespost), International Surfing Association 
(fastholde Vice-President posten) og International Rafting Federation (fastholde udvalgsposter). Det 
internationale politiske arbejde er også en vigtig prioritet for Danmarks Idrætsforbund, og arbejdet indgår i 
DIF bestyrelsens prioriteringer for strategiarbejdet 2022-2025.  
 
Det lykkedes dog ikke for DSRF, at få indarbejdet et Int. Idrætspolitisk spor i det strategiske samarbejde 
med DIF, men vi vil afsøge mulighederne for samarbejde og støttemuligheder med DIF Public Affairs.  
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3. marts 2022 
Kontingentstruktur i Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF)  
DSRF har i øjeblikket en kontingentstruktur som muliggør at foreninger, selvorganiserede, skoler 
og virksomheder kan opnå medlemsskab af DSRF. Kontingentet er pt. som følgende:  
 
Foreninger 

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

 
Selvorganiserede: 150,- kr. 
 
Skoler/institutioner: 1.000,- kr. 
 
Virksomheder: 

Take off: 1.495,- kr. 
Amped: 4.995,- kr. 
Charging: 9.995,- kr. 

 
Ovenstående kontingentstruktur blev besluttet på DSRF Årsmøde 2021 og det er bestyrelsens 
vurdering, at der er fundet et godt niveau for kontingentet blandt både foreninger, 
selvorganiserede, skoler/institutioner og virksomheder. Bestyrelse foreslår derfor heller ikke 
nogen ændringer i kontingentstrukturen. 
 
Kommentarer og effekter af kontingentstrukturen som blev besluttet på DSRF Årsmøde 2021 
På DSRFs Årsmøde i 2021 blev det besluttet, at ovenstående kontingentstruktur først skulle gælde 
for 2022. Det betyder således, at det i 2022 er første år, hvor foreningerne skal forholde sig til og 
betale kontingent efter den nye kontingentstruktur. 
 
Sekretariatet er i skrivende stund fortsat i dialog med mange foreninger om betalingen af 
kontingent for 2022, da det også er nyt for både forbundet og foreningerne at få foreningerne 
koblet op på den nye medlemsplatform. Samtidig har den nye kontingentstruktur på forventelig 
vis resulteret i at nogle foreninger har valgt ikke, at fortsætte deres medlemskab af DSRF i 2022. 
Dette drejer sig indtil videre om i alt 6 foreninger som tilsammen har 22 medlemmer. Kendetegnet 



 
 

ved disse foreninger er således, at den enkelte forening har meget få (1-10) eller ingen 
medlemmer, som dyrker surf og/eller SUP aktivitet i foreningen. I dette henseende giver det god 
mening at foreningen ikke ønsker at betale 3.500 kr. for medlemskab af DSRF, da aktiviteten som 
sådan ikke er tilstede i foreningen. 
 
I de tilfælde hvor foreninger har ønsket at melde sig ud af DSRF har sekretariatet naturligvis været 
i dialog med foreningen og tilbudt den enkelte forening, at blive medlem af DSRF i fremtiden 
såfremt der skulle komme yderligere aktivitet i foreningen. 



BUDGET 2022 - Dansk Surf & Rafting Forbund

Kontonr. Kontotype Regnskab 2021 Budget 2022

1101 DIF Strategistøtte 562.000 1.265.000
1102 DIF Grundstøtte 565.161 739.622
1103 DIF Initiativpulje 30.126 169.874
1105 FRI PÅ VANDET - Friluftsrådet (PROJEKT) 717.587 700.000
1106 STOKED SUSTAIN - Nordea-fonden (PROJEKT) 1.118.340 1.450.000
1107 STOKED SUSTAIN - Kontingent foreninger 31.200 24.000
1108 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede medlemskaber 26.200 50.000
1109 STOKED SUSTAIN - Instruktøruddannelser & dommere 32.500 27.000
1110 STOKED SUSTAIN - Hovedinstruktøruddannelser 12.000 18.000
1111 Kontingent - Foreninger 25.600 266.000
1112 Kontingent - Individuelle 2.547 25.000
1114 Kontingent - Skoler, institutioner mv. 4.000 10.000
1115 Kontingent - Virksomheder 6.000 25.000
1119 EuroSUP 0 350.000
1120 Miljøtyrelsens Strandoprydningspulje (PROJEKT) 0 300.000
1121 Fonde, kommuner og organisationer 190.000 270.000
1123 Sponsorater 35.000 100.000
1130 Kurser (Instruktører, uddannelser, clinics m.v.) 256.099 310.000
1131 ISA kurser (Instruktør, dommmer gebyr m.v.) 1.995 15.000
1141 Events (deltagergebyr m.v.) 238.158 179.000
1146 Merchandise 2.638 15.000
1149 Salg af udstyr 44.358 0
1150 Diverse 3.995 0
1185 Returbeløb 5.000 5.000
1199 Indtægter i alt 3.910.504 6.313.496

1200 Salgsomkostninger
1201 Medlemsorganisationer (ISA, IRF, ESF m.v.) -7.999 -12.000
1203 Talent- og eliteprogram (surfing) -61.352 -100.000
1204 Talent- og eliteprogram (SUP) -78.001 -100.000
1205 DSRF Talent- og elitetræningscentre 0 -45.000
1206 International konkurrencedeltagelse -12.798 0
1208 Landsholdstrænere -52.576 0
NY Surf-specifik coaching 0 -40.000
NY SUP-specifik coaching 0 -40.000
NY Udviklingsarbejde (uddannelse, foreningsforløb m.v.) 0 -65.000
NY Medlems- og aktivitetsplatform 0 -40.000
NY Tværidrætslige samarbejder 0 -40.000
NY Uddannelsesmaterialer (ATK + børn & unge satsning) 0 -35.000
NY Workshops, børn & unge satsning 0 -10.000
NY Eventaktiviteter, børn & unge satsning 0 -5.000
NY Udstyr, børn & unge satsning 0 -30.000
NY DIF Soldaterprojekt 0 -150.000
1209 Community Day 0 -20.000
1211 Danish SUP Tour -136.373 -250.000
1212 Danish Surf Tour -82.319 -200.000
1214 DM SUP & Prone Paddleboarding -20.900 -20.000
1216 Undervisning, kurser & events -6.555 -30.000
1217 Danish National Surfing Day 0 0
1221 ISA Instruktørbeviser 0 -15.000



1222 Førstehjælpsbeviser -1.500 -5.000
1224 Projektudvikling -2.332 -15.000
1225 Udvalgsarbejde 33 0
1226 Rådgivning -20.844 -10.000
1227 International repræsentation (dommere m.v.) 0 -5.500
1233 Sponsorstøtte til ParaSurfing -20.000 -10.000
1234 Donationer 0 0
1235 EUROTOUR -59.066 0
NY Clean -15.000 -300.000
1238 DIF Initiativpulje projekt -30.126 -169.874
1240 FRI PÅ VANDET - Foreningsaktiviteter -270.000 -211.914
1241 FRI PÅ VANDET - Udstyr & Events -12.888 -14.638
1242 FRI PÅ VANDET - Kommunikation, PR, medie m.v. -2.355 -58.270
1243 FRI PÅ VANDET - Projektledelse -432.344 -406.108
1244 FRI PÅ VANDET - Buffer 0 0
1250 STOKED SUSTAIN - Foreningsudvikling -31.200 -26.000
1251 STOKED SUSTAIN - Beachlife 0 -100.000
1252 STOKED SUSTAIN - Selvorganiserede -34.808 -150.000
1253 STOKED SUSTAIN - Events & Camps -183.652 -200.000
1254 STOKED SUSTAIN - Uddannelse -210.473 -200.000
1255 STOKED SUSTAIN - Workshops -23.561 -70.000
1256 STOKED SUSTAIN - Medie, kommunikation & PR -71.018 -150.000
1257 STOKED SUSTAIN - Projektledelse -623.917 -650.000
1258 STOKED SUSTAIN - Transport -41.101 -60.000
1259 STOKED SUSTAIN - Buffer -510 -20.000
1289 Køb af udstyr -58.094 0
1291 Returbetalinger -1.600 -2.500
1292 Diverse -108 -5.000
1299 Salgsomkostninger i alt -2.605.339 -4.086.804

1300 Bruttoresultat 1.305.165 2.226.692

1400 Lønomkostninger
1410 AM-indkomst,inkl. ATP-bidrag, pension m.v. -738.067 -1.607.300
1430 Personalegoder -9.350 -20.000
1440 Personalepleje -8.248 -20.000
1454 Samlet betaling - arbejdsgiverbidrag -20.700 -20.000
1499 Lønomkostninger i alt -776.364 -1.667.300

1500 Lokaleomkostninger
1510 Husleje -2.340 -120.000
1540 Vedligeholdelse og rengøring 0 -5.000
1599 Lokaleomkostninger i alt -2.340 -125.000

1600 Marketing- og rejseomkostninger
1605 Konferencedeltagelse 0 -5.000
1610 Årsmøder nationalt/internationalt 0 -10.000
125 Transportudgifter - presenters -2.850 0
1630 PR, medie og markedsføring -525 -2.500
1640 Hotel -1.200 -2.500
1670 Fragt -5.415 -3.000
1699 Marketing- og rejseomkostninger i alt -9.990 -23.000

1700 Bilomkostninger
1715 Forsikringer 0 -7.500



1720 Vedligeholdelse 0 -15.000
1730 Parkering -114 -500
1750 Grøn afgift (vægtafgift) -1.875 -2.000
1799 Bilomkostninger i alt -1.989 -15.500

1800 Administrationsomkostninger
1801 Mødeudgifter -6.923 -5.000
1802 Kontorartikler 0 -1.000
1803 Website og softwareprogrammer -40.312 -30.000
1804 Telefon og internet -17.327 -30.000
1810 Hardware -27.829 -35.000
1811 Små anskaffelser 0 -2.500
1812 Inventar -2.367 -25.000
1813 Regnskabsprogram -2.973 -5.000
1814 Lønsystem (Bluegarden) -7.176 -7.500
1830 Kørselsgodtgørelse for ansatte og bestyrelsesmedlemmer -12.504 -20.000
1840 Konsulenter og freelancere -62.338 -30.000
1850 Forsikringer (inventar) -5.976 -6.500
1855 Idrættens forsikringer -11.301 -19.785
1860 Revision -30.938 0
1885 Difference -800 0
1899 Administrationsomkostninger i alt -228.764 -217.285

1900 Resultat før afskrivninger og renter 285.718 178.607

2300 Finansielle udgifter
2310 Renteudgifter -7.135 -7.000
2320 Bankgebyrer -5.119 -3.500
2399 Finansielle udgifter i alt -12.254 -10.500

2400 Resultat før ekstraordinære poster 273.464 168.107

2600 Nettoresultat 273.464 168.107
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Indledning 
Vi ønsker med følgende notat at redegøre for udvalgte poster i Dansk Surf & Rafting Forbunds budget for 
2022. Budgettet afspejler tidligere års budgetter, hvor projektøkonomien til de større projekter er 
indarbejdet i det samlede budget jf. retningslinjerne i Kulturministeriet bekendtgørelse om aflægning af 
regnskab. 
 
Indtægter 
Blandt indtægterne i 2022 gælder det, at strategistøtten fra DIF opjusteres til 1.265.000 kr. grundet 
forbundets nye strategiaftale for perioden 2022-2025. Tilsvarende opjusteres grundstøtten fra DIF til 
739.622 kr. da forbundet dels er steget i antallet af medlemmer og foreninger og dels i 2021 lykkes med at 
få en aktivitetsgodkendelse af SUP, som udløser yderligere ca. 137.911 kr. 
 
Der er budgetteret med en yderligere indtægt på 169.874 fra DIFs initiativpulje som er resten af en bevilling 
som blev givet fra DIF på i alt 200.000 kr. i 2021. Indtægterne er tilsvarende bogført som udgifter i relation 
til projektets aktiviteter. 
 
En væsentlig ændring i forbundets indtægtsgrundlag skal også findes i relation til kontingenter fra 
foreninger, selvorganiserede medlemmer og virksomheder. Det skyldes ændringen i forbundets 
kontingentstruktur som blev vedtaget på DSRF Årsmøde i 2021. De øgede indtægter er udelukkende 
øremærket til, at kunne øge sekretariatets indsats og service overfor foreningerne og de selvorganiserede 
medlemmer. Yderligere skal det bemærkes, at der fortsat i regi af projektet STOKED SUSTAIN vil være 
foreninger som har gratis medlemskab qua projektets aktiviteter (der gives ved indmeldelse af en ny 
forening 3 års gratis kontingent). De gratis medlemskaber er noteret som indtægter for forbundet i konto 
1107 og 1108. Generelt vil indtægter i relation til kontingenter gradvist stige over de kommende år i takt 
med at foreninger 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 og aktiviteterne fortsætter i 2022, hvor det samtidig er 
hensigten at indhente ”forsømte” aktiviteter som resultat af covid-19 (beskrives i ledelsesberetningen). På 
indtægtssiden fremgår derfor den økonomi vi forventer at modtage fra tilskudsgiverne i løbet af 2022. 
 
Indtægterne fra EUROSUP (Europamesterskabet) referere direkte til den partnerskabsaftale som DSRF har 
indgået med Waterz omkring afviklingen af EUROSUP 2022. Det er aftalt, at hele økonomien ligger hos 



 
 

Waterz og bidraget på de 350.000 kr. går 1:1 til ansættelse af Morten Mørup i DSRF. Morten er i høj grad er 
ansat til at arbejde med EUROSUP, men arbejder også på tværs af forbundets andre events. 
 
I 2022 ruller forbundet en øget indsats ud omkring strandoprydning med projektet Clean. Projektet er 
støttet med 300.000 kr. af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje hvorfor denne indtægt er anført i 
budgettet. 
 
Det er lykkes os at fortsætte det gode samarbejde med en række kommuner, sponsorer og andre 
organisationer i 2022, og det er f.eks. også lykkes os at hæve bidraget til Danish Surf Tour fra Thisted 
Kommune til 75.000 kr./året samt indgå en ny aftale med Hjørring Kommune omkring afviklingen af Junior 
Surf Tour i Løkken. Desuden forventes der en yderligere kommunal støtte i de områder hvor der afvikles 
Danish SUP Tour og derfor ses der et øget indtægtsgrundlag på konto 1121. Det samme gør sig gældende 
indenfor sponsorater (konto 1123) hvor forbundet har Morten Mørup ansat til at tegne nye og bedre 
sponsorater i relation til forbundets events. 
 
På uddannelsesområdet så vi i 2021 en vækst og med lanceringen af nye kurser i 2022 forventer vi et endnu 
højere aktivitetsniveau.  
 
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. Vi 
har i 2021 ikke haft udgifter til ESF, da ESF ikke har haft afholdt nogen events, det er dog forventligt at vi vil 
have udgifter til ESF i 2022. 
 
Udgifterne fra konto 1203 til konto 1208 samt de kontier der står anført som ”NY” i budgettet relatere sig 
direkte 1:1 til den nye strategiaftale, som DSRF har indgået med DIF. Udgifterne er således bundet op på de 
målsætninger og procesmål som er en del af aftalen. Strategiaftalen kan downloades på forbundets 
hjemmeside for nærmere konkretisering af udgifterne.   
 
Der er budgetteret med udgifter til en lang række af events, som er i tråd med de tidligere år. Dvs. 
afviklingen af Danish SUP Tour (5 events), Danish Surf Tour (4 events), DM SUP & Prone Paddleboarding 
samt en række junior events. 
 
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 forskellige indsatser som vedrører 
foreningsudvikling, camps, events, uddannelser m.v. 
 
Vedr. udgifter til lønomkostninger vil forbundet fortsat i 2022 få dækket 1 årsværk og 9 mdr. 
fuldtidsansættelse gennem projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET. Disse udgifter er af 
regnskabstekniske årsager anført under konto 1243 og 1257. Resterende udgifter til lønninger dækker over 
4 ansættelser, hvor af 1 er fuldtid, 1 ansættelse er 30 t/ugen, 1 ansættelse er 20 t/ugen og 1 ansættelse er 
10 t/ugen. De flere ansættelser er i direkte tråd med forbundets nye strategiaftale og afviklingen af 
EUROSUP 2022. Udover ansættelserne i sekretariatet er lønomkostninger til undervisere i forbundet i 
henhold til instruktøruddannelser også anført i under konto 1400. 
 



 
 

Udgifter til lokaler (konto 1500) hæves betydeligt da forbundet pr. 1/1-2022 er flyttet i større lokaler (fra 30 
m2 til 74 m2) som har været en nødvendighed for at få plads til flere ansatte i sekretariatet. Udgifter til 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 2021. Vi vil med tiden 
dog se flere omkostninger i relation til website og softwareprogrammer, da dette er en del af satsningen på 
bl.a. at få et endnu bedre online medlems- og uddannelsessystem. 
 
Egenkapital og nettoresultat 
Forbundets egenkapital pr. 31. december 2021 er 936.755 kr. Den oparbejdede egenkapital er nødvendig 
med henblik på, at dække den egenfinansiering der ligger i projekterne STOKED SUSTAIN og FRI PÅ VANDET 
som tilsammen udgør 640.000 kr. jf. ledelsesberetningen. Derudover er der, som nævnt i 
ledelsesberetningen, et ønske fra bestyrelsen om løbende, at oparbejde en egenkaptial i forbundet til ca. 
0,5 mio. kr. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående har vi derfor i 2022 budgetteret med et mindre overskud på 168.107 kr. 
som vil får forbundets egenkapital op på det niveau som er ønsket. 
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Forslag til ændring af Dansk Surf & Rafting 
Forbunds navn og herunder ændringer af 
vedtægter 

Indledning 
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har de seneste 10 år været igennem en rivende udvikling - fra 
græsrodsbevægelse og frivillige hænder til veletableret olympisk specialforbund under Danmarks 
Idrætsforbund. Surf og SUP sporten har samtidig vist sig, at være de alt dominerende idrætsgrene i 
forbundet, hvor fx SUP sporten dyrkes af ca. 80% af medlemmerne i DSRF. 

I 2021 præsenterede forbundet tillige en helt ny strategi, NEW WAVE 2021-2028, som på baggrund af 
mange interne workshops i bestyrelsen og en ekstern involvering af medlemmerne via spørgeskema, 
Instagram opslag, Facebook m.v. sætter retningen for forbundets videre udvikling gennem de næste mange 
år. 

For at understøtte den massive udvikling og styrke det videre arbejde med forbundet og sporten har en 
ændring af Dansk Surf & Rafting Forbunds navn af flere omgange, gennem de seneste par år, været 
diskuteret uformelt i bestyrelsen, på sekretariatet og ikke mindst blandt medlemmer, frivillige og klubber. 

På et bestyrelsesmøde d. 5. december 2021 besluttede bestyrelsen derfor, at det nu, i 2022, ville være det 
rette tidspunkt for en ændring af forbundets navn. 

 

Udviklingen af et nyt navn 
På baggrund af bestyrelsens beslutning afholdte sekretariatet en intern workshop, som derefter dannede 
rammen for et oplæg, der blev præsenteret for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i januar 2022. Oplægget 
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indeholdte bl.a. en kort interessentanalyse, forslag til krav om nyt navn, en undersøgelse af andre 
idrætsforbunds navne og en brainstorming på konkrete nye navne. 

Bestyrelsesmedlemmerne fik mulighed for at kommentere på oplægget og der var hurtigt bred enighed 
om, at det nye navn skulle indeholde ordet ”SUP” og at ”rafting” skulle tages ud af navnet. Derefter blev 
det diskuteret om det nye navn stadig skulle indeholde ordet ”forbund” eller om der skulle findes en anden 
betegnelse. Blandt de 62 andre idrætsforbund under DIF bruges hovedsagligt tre betegnelser: ”Forbund”, 
”Union” og ”Danmark”. Gennem de seneste ca. 10 år har 9 forbund ændret navn fra enten forbund eller 
union til Danmark. 

Blandt bestyrelsen var der forskellige holdninger til om det var ordet ”Forbund” eller ”Danmark” som skulle 
være en del af det nye navn. Bestyrelsesmedlemmerne mente at begge ord ville kunne fungere, men at 
ordene også kunne hvert sit. Fx mente bestyrelsen at ”Forbund” er med til at understrege legitimiteten og 
noget der er meget formelt. Omvendt ville ordet ”Danmark” favne mere bredt, da det ligger i ordet at man 
er noget for ”hele Danmark” uanset organiseringsformen blandt medlemmer. 

Efter mange gode kommentarer og inputs fra bestyrelsen blev bestyrelsen enige om, at forbundets nye 
navn skal være: 

Surf & SUP Danmark 

Det nye navn kræver et nyt logo og en forventelig ny visuel identitet til forbundet. Såfremt forslaget om 
navneændringen stemmes igennem på årsmødet d. 26. marts 2022, vil arbejdet med udviklingen af et nyt 
logo bliver påbegyndt således at nyt navn og logo kan præsenteres i løbet af foråret. Det vil dog være 
forventeligt, at der gennem det første års tid vil ses en løbende udskiftning af forbundets fysiske materialer. 

 

Forslag til ændringer i vedtægter 
Med forslaget om ændring af DSRFs navn følger også et forslag til ændringer i DSRFs vedtægter hvori det 
nye navn anføres de steder, hvor de nuværende vedtægter står ”Dansk Surf & Rafting Forbund”. 

 

§ 1 Navn og hjemsted 
Forbundets navn er “Dansk Surf & Rafting ForbundSurf & SUP Danmark " (DSRF), stiftet 20. januar 20011. 

DSRF's Surf & SUP Danmarks hjemsted er forbundets sekretariatsadresse. 

 

§ 2 Medlemskab af organisationer 
DSRF Surf & SUP Danmark er medlem af: 

 
1 Forbundet blev oprindeligt stiftet som Dansk Rafting Forbund (DRaF) på stiftende generalforsamling, den 20. januar 
2001. På Dansk Rafting Forbunds ekstraordinære generalforsamling den 24. februar 2013, ændrede forbundets 
vedtægter og navn fra Dansk Rafting Forbund til Dansk Surf & Rafting Forbund. 
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§ International Rafting Federation (IRF). 
§ International Surfing Association (ISA). 
§ European Surfing Federation (ESF). 
§ Danmarks Idrætsforbund (DIF). 
§ Friluftsrådet.   

 

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

DSRF's Surf & SUP Danmarks formål er at: 

1. Fremme aktiviteterne under ISA, IRF og ESF: 
a. Stand up paddle, herunder disciplinerne: SUP Racing og SUP Surfing 
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. Samle danske klubber, enkeltpersoner, skoler og institutioner og virksomheder der dyrker surfing, 

SUP, prone paddleboard og rafting.  
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. 
4. Give de aktive muligheder for at opnå idrætslige resultater, der er i overensstemmelse med deres 

ønsker og færdigheder. 
5. Afholde Danmarksmesterskaberne i surfing (shortboard surfing, longboard surfing og 

bodyboarding), SUP (SUP Racing og SUP Surfing), prone paddleboard og rafting. 
6. Skabe et attraktivt og udviklende miljø for forbundets medlemmer. 
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. 

8. Gennem kurser og oplysning at fremme sikkerheden for udøvere af sportsgrenene. 
9. Sikre tilgangen til og den ansvarlige brug af naturområder i forbindelse med udøvelse af 

sportsgrenene. Endvidere vil forbundet aktivt fremme opmærksomheden på og respekten for 
naturen for alle brugere af kysten, åløb, floder og søer.  

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.  

11. Understøtte udviklingen af dansk idræt bredt set gennem medlemskab af Danmarks Idrætsforbund.  
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§ 4 Medlemmer af DSRFSurf & SUP Danmark 
Som medlem af DSRF Surf & SUP Danmark 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 Surf & SUP Danmarks medlemsliste 
under DIF. 

 

§ 5 Kontingent 
Medlemmerne betaler kontingent til DSRFSurf & SUP Danmark. Klubber, 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. 1/5 betales der først kontingent pr. 1/1 det efterfølgende år. 

 

§ 6 Forpligtelser 
Klubberne er forpligtet til: 

1. At underkaste sig DSRFsSurf & SUP Danmarks, IRFs, ISAs, ESFs og DIFs love, bestemmelser og 
beslutninger.  

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 DSRFSurf & SUP Danmark.  

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

4. Betale kontingent rettidigt. Medlemmer, der ikke kan dokumentere, at kontingentet er betalt, har 
ikke stemmeret til repræsentantskabsmøde. 

 

§ 7 Repræsentantskabet 
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.  
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§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 Surf & SUP Danmark udpeger maksimalt 3 
repræsentanter som repræsenterer medlemskategorien på DSRFs Surf & SUP Danmarks 
repræsentantskabsmøder. To måneder før årsmødet afholder DSRF Surf og SUP Danmark en virtuel samling 
af medlemmerne, hvor gruppen udpeger 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 Surf & SUP Danmarks 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 
1. DSRF's Surf & SUP Danmarks bestyrelse består af 6-8 medlemmer: Formand, Næstformand, 

kasserer og 3-5 medlemmer. 
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.  

3. Bestyrelsen samt én suppleant vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. 
4. Blandt forbundets selvorganiserede medlemmer vælges i de ulige kalenderår én repræsentant til 

bestyrelsen for en 2-årig periode (jf. §7, stk. 2)  
5. Blandt forbundets medlemsorganisationer i kategorien skoler og institutioner vælges i de lige 

kalenderår én repræsentant til bestyrelsen for en 2-årig periode (jf. §7, stk. 3)  
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6. Fra foreningerne vælges for 2-årige perioder i ulige kalenderår en formand, to menige 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen.  

7. Fra foreningerne vælges for 2-årige perioder i lige kalenderår en næstformand, kasser og et menigt 
bestyrelsesmedlem til bestyrelsen.  

8. Såfremt suppleanten må indtræde i bestyrelsen, konstituerer denne sig selv indtil førstkommende 
repræsentantskabsmøde. 

9. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af forbundets anliggender inden for de af 
repræsentantskabet trufne beslutninger. 

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

11. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når 4 
bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. 

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. 

13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Et 
bestyrelsesmedlems stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

14. Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft samt træffe aftale med en konsulent om varetagelse 
af forbundets sponsor-, annonce- og reklamevirksomhed. 

15. Bestyrelsen kommunikerer væsentlige beslutninger gennem nyhedsbreve og fremlægger referater 
på hjemmesiden. 

16. Samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost samt være ansat som medarbejder i 
Forbundet. 

17. Forbundet må ikke indgå kommercielt forpligtende aftaler med eller indkøb fra en virksomhed hvor 
et bestyrelsesmedlem indgår som ejer eller bestyrelsesmedlem. 

 
 

§ 9 Ordensudvalg 
Dansk Surf & Rafting ForbundsSurf & SUP Danmarks ordensudvalg følger Danmarks Idrætsforbunds 
generelle regler for ordensudvalg som der i øvrigt henvises til. 

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af 
medlemsorganisationens love, regler, reglementer m.v. Dommerafgørelser i forbindelse med konkurrencer 
kan ikke indbringes for ordensudvalget. Enhver person eller organisation under medlemsorganisationen er 
berettiget til at indbringe sager for udvalget. 

Ordensudvalget består af en formand og yderligere 2 medlemmer. Et medlem eller en suppleant i 
ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af DSRFs Surf & SUP Danmarks bestyrelsen eller være ansat 
i DSRFs Surf & SUP Danmarks sekretariat. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt 
med den afgørelse, der klages over. 

Dansk Surf & Rafting ForbundsSurf & SUP Danmarks ordensudvalgs afgørelse kan indbringes for DIFs 
appeludvalg. Der er til dette en klagefrist på 4 uger fra parten har fået kendskab til ordensudvalgets 
afgørelse. 
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Hvis Dansk Surf & Rafting ForbundSurf & SUP Danmark, forbundets klubber eller medlemmer deltager i 
arrangementer arrangeret af andre organisationer og der er uoverensstemmelse mellem arrangørens 
regler og Dansk Surf & Rafting ForbundsSurf & SUP Danmarks ordensudvalgs regler, er arrangørens regler 
gældende. 

 

§ 10 DSRF Surf & SUP Danmarks Projektteam 
DSRFs Surf & SUP Danmarks 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 
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 Surf & SUP Danmarks projektteam kan træde ind og ud af teamet som medlemmet 
ønsker det. Alle opgaver i DSRFs Surf & SUP Danmarks projektteam løses under ansvar og med reference til 
DSRFs Surf & SUP Danmarks sekretariat. 

 

§ 11 Ordinære repræsentantskabsmøder 
Indkaldelse af repræsentantskabet til ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal ske 
skriftligt til alle forbundets medlemmer med mindst 5 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. 
Ordinære repræsentantskabsmøder kan afholdes når der foreligger et revisorpåtegnet årsregnskab fra det 
afsluttede regnskabsår – normalt i marts eller april måned.  

Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger 
før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1 uge før 
repræsentantskabsmødet. 

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, 
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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. 

 

§ 12 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 
1. Valg af dirigent 
2. Kontrol af stemmeberettigede 
3. Valg af 3 stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
6. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF's Surf & SUP Danmarks virke i fremtiden 
7. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder: 

a) Fastsættelse af kontingent til DSRFSurf & SUP Danmark 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg: 

a) Formand hvert 2. år: i ulige år 
b) Næstformand hvert 2. år i lige år 
c) Kasserer hvert 2. år: i lige år 
d) 1 medlem for 2 år i lige år og 2 medlemmer for 2 år i ulige år 
e) Repræsentant for private medlemmer vælges for 2 år i ulige år 
f) Repræsentant for skoler og institutioner vælges for 2 år i lige år 
g) Suppleant til bestyrelsen for 2 år i ulige år 
h) Formand for ordensudvalget i lige år 
i) Et medlem af ordensudvalget i lige år 
j) Et medlem af ordensudvalget i ulige år 
k) Suppleant til ordensudvalget i ulige år 
l) Registreret- eller statsautoriseret revisor i lige år 
m) Valg af formænd til øvrige udvalg 

10. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
11. Eventuelt 

Ved valg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. 

 

§ 13 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 
halvdelen af klubberne forlanger det, og da med mindst 14 dages varsel samt vedlagt dagsorden. Mødet 
skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget af formanden/sekretariatet. 
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§ 14 Udelukkelse 
DSRF’s Surf & SUP Danmarks 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 Surf & SUP Danmarks ordensudvalg jf. §10.  

 

§ 15 Restancer 
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. 

 

§ 16 Regnskab og revision 
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. 

 

§ 17 Tegningsregler 
Dansk Surf & Rafting ForbundSurf & SUP Danmark tegnes af formanden, næstformanden og kasseren i 
forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves forudgående vedtagelse på et 
bestyrelsesmøde. 
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§ 18 Ansvar 
Dansk Surf & Rafting ForbundsSurf & SUP Danmarks medlemmer hæfter ikke for Dansk Surf & Rafting 
ForbundSurf & SUP Danmark. Forbundets medlemmer har ikke krav på nogen del af forbundets formue 
eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen og forretningsudvalget kan ikke forpligtes økonomisk ud over 
forbundets formue. 

 

§ 19 Danmarksmesterskaber 
DSRF Surf & SUP Danmark lader afholde danmarksmesterskaber i surfing, SUP, prone paddelboarding og 
rafting, ligesom DSRF Surf & SUP Danmark lader afholde de af repræsentantskabet vedtagne 
forbundsmesterskaber indenfor de af forbundet vedtagne alderskategorier. 

Mesterskaberne afvikles efter de af forbundet udarbejdede regulativer. 

 

§ 20 Officials 
Forbundet kan i forbindelse med konkurrencer inddrage officials til hverv som dommere, 
konkurrenceansvarlige m.v. og fastsætter de nærmere regler herfor. 

 

§ 21 Hædersbevisninger 
Hædersbevisninger og æresmedlemmer af DSRF Surf & SUP Danmark udnævnes af bestyrelsen. Til 
vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udnævnelsen. 

 

§ 22 Vedtægtsændringer 
Beslutning om ændring af DSRFs Surf & SUP Danmarks vedtægter kan kun foretages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af repræsentanterne stemmer for forslaget. 

 

§ 23 DSRFs Surf & SUP Danmarks opløsning 
DSRFs Surf & SUP Danmarks opløsning kan kun foretages på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af 
forbundets medlemmer er tilstede og 4/5 af 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 Surf & SUP Danmark kan fortsætte 
selvstændigt i regi af aktive inden for den pågældende sportsgren. 
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I tilfælde af DSRF's Surf & SUP Danmarks opløsning skal repræsentantskabet træffe bestemmelse om, hvad 
der efter opløsningen skal ske med forbundets aktiver. Aktiverne skal bruges i overensstemmelse med 
forbundets formålsparagraf. 

Vedtægter for Dansk Surf & Rafting ForbundSurf & SUP Danmark vedtaget på Dansk Rafting Forbunds 
ekstraordinære generalforsamling søndag den 24. februar 2013. 

Revideret ved Årsmøde 2017 - 13.05.2017. 

Revideret ved Årsmøde 2018 - 07.04.2018. 

Revideret ved Årsmøde 2019 - 30.03.2019 

Revideret ved Årsmøde 2021 - 27.03.2021 

Revideret ved Årsmøde 2022 - 26.03.2022 
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16. februar 2022 

Valg til DSRFs bestyrelse 2022 
 
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. Ved DSRF Årsmøde 2022 træder Claus 
Jokumsen ud af bestyrelsen og der er derfor behov for, at der vælges min. 1 nyt bestyrelsesmedlem som 
enten repræsentere en forening eller skoler/institutions området (se nedenfor). Derudover er der 
ydereligere to pladser i bestyrelsen, for dem der måtte ønske at stille op. 
 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter på valg i 2022: 

 
Følgende positioner er med den nuværende bestyrelse jf. DSRFs vedtægter ledige i bestyrelsen: 

 
Følgende er jf. DSRFs vedtægter ikke på valg i 2022: 

 
Valg til DSRFs bestyrelse 2022 
Ved DSRF Årsmøde 2022 vil det være muligt at stille op til følgende poster: 
 

Bestyrelsespost Status Kategori Valgperiode 
Næstformand Katrine Kock Frandsen genopstiller Foreninger 2022 - 2024 
Bestyrelsesmedlem Emma A. Heidemann genopstiller Foreninger 2022 - 2024 
Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen genopstiller ikke Skoler/institutioner 2022 - 2024 
Bestyrelsesmedlem - Foreninger 2021 - 2023 
Kasserer - Foreninger 2022 - 2024 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Katrine Kock Frandsen Næstformand Genopstiller Foreninger 2022 - 2024 
Emma A. Heidemann Bestyrelsesmedlem Genopstiller Foreninger 2022 - 2024 
Claus Jokumsen Bestyrelsesmedlem Genopstiller ikke Skoler/institutioner 2022 - 2024 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Ledig Kasserer - Foreninger 2022 - 2024 
Ledig Bestyrelsesmedlem - Foreninger 2021 - 2023 

Navn Rolle Status Kategori Valgperiode 
Jakob Færch Formand Ikke på valg Foreninger 2021 - 2023 
Olli Fischer Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Foreninger 2021 - 2023 
Carsten Sørensen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg Selvorganiserede 2021 - 2023 
Ulrikke Jensen Suppleant Ikke på valg Foreninger 2021 - 2023 



 
 

Kandidater til DSRFs bestyrelse 2022 
Kandidater skal fremsende deres kandidatur til DSRF senest d. 4. marts 2021. Kandidatur med tilhørende 
valgoplæg sendes til Michael Lindberg på michael@dsrf.dk. 
 
Et valgoplæg bør indeholde: 
 

1. Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
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. 
 
Kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen er i øvrigt også altid velkommen til, at kontakte DSRFs 
formand, Jakob Færch, på jakob@dsrf.dk eller tlf.: 28694774 til en dialog om bestyrelsesarbejdet. 



Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse 

- Katrine Kock Frandsen 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Katrine Kock Frandsen 
Grænsevej 3 
6960 Hvide Sande 
Mail: katrine@virkekraft.dk 
Hvide Sande Surfklub 
 
Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse 
Jeg vil rigtig gerne bidrage til den videre udvikling af surf sporten i Danmark, det gælder både indenfor surf 
og SUP sporten. Udvikling af surf og SUP spreder små ringe i vandet rundt om i Danmark og bidrager til 
lokal udvikling, ikke kun i klubberne, men også med egnsudvikling og erhvervsudvikling. Det vil jeg rigtig 
gerne være med til at skubbe til.   
 
Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
Jeg vil gerne bidrage med min viden fra mit arbejde med events, sponsor- og netværksarbejde samt miljø 
og bæredygtighed.  
 
Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
Jeg har gennem flere år siddet i bestyrelsen i både Hvide Sande Surf klub og Sydvestjysk Windsurfing  klub. 
Gennem mit professionelle arbejde har jeg ofte samarbejder med flere surf klubber. 
 
Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
Jeg har siddet i bestyrelsen i DSRF siden 2019 og arbejdet frivilligt i forskellige klubber både indenfor surf og 
ridning og hjælper frivilligt til arrangementer i hele området omkring Hvide Sande og Ringkøbing 
 
Erhvervserfaring 
Er uddannet indenfor og har arbejdet i surfbranchen i 15 år. Derefter skiftede jeg job til turist og event 
branchen. I 2018 stiftede jeg mit eget firma, hvor jeg beskæftiger mig med events og destinations udvikling. 
I 2020 startede jeg med en samarbejdspartner en ny virksomhed, som har fokus på havmiljø, indsamling og 
genanvendelse af havplast samt formidling til gæster, lokale og skoler. 



Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse 

- Emma Heidemann 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Emma Heidemann, Vestervang 9, 8305 Samsø  
Jeg har været en del af bestyrelsen i Aarhus Viking SUP siden 2016 og derudover været tilknyttet 
foreningen som instruktør.  
 
Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse 
Jeg ser DSRF som frontløber når det kommer til organiseringen og udviklingen af SUP og surf sporten 
nationalt. Med den enorme vækst der er kommet på vandsport i DK de seneste par år, er forbundets rolle 
vigtigere end nogensinde før og jeg vil som en del af bestyrelsen sætte en ære i, at få endnu flere til at få 
øjnene op for den danske SUP og surf scene.  
 
Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
Jeg er uddannet cand.mag. retorik og har derfor en del erfaring med skriftlig, mundtlig og digital 
kommunikation og vil bringe disse erfaringer i spil når jeg sætter fokus på en social mediestrategi i 
forbundet. Desuden ønsker jeg fortsat at stille mine øjne skarpt på DSRF’s uddannelsesmaterialer og 
kvalitetssikrer disse.  
 
Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
Aktiv i bestyrelsen i Aarhus Viking SUP siden 2016, som nu danner rammerne for en klub med ca. 250 
medlemmer. 
Uddannet SUP Flatwater instruktør siden 2016.  
Underviser i SUP Flatwater instruktør uddannelsen siden 2019  
Presenter i SUP Yoga instruktøruddannelse siden 2019  
Deltager i Danish SUP Tour  
Fritids surfer.  
 
Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
Foreningsarbejdet ligger mit hjerte nært og jeg har brugt RIGTIG mange frivillige timer i Aarhus Viking SUP 
både som en særdeles aktiv SUP instruktør og som bestyrelsesmedlem med ansvar for bl.a. 
fondsansøgninger, SoMe og almen drift.  
 
Erhvervserfaring 
Jeg har siden 2017 undervist i yoga både på fuldtid og som freelance. Derudover har jeg arbejdet hos 
SkatePro som kundeservicerepræsentant. Pt. er jeg SoMe manager for en tøjbutik på Samsø samt SoMe 
konsulent for en selvstændig virksomhed og er som iværksætter i gang med at opstarte egen SUP 
virksomhed. 



Valgoplæg til Dansk Surf & Rafting Forbunds 
bestyrelse 

- Kristoffer Kristensen 
 
Kandidatens navn, adresse, kontaktoplysninger samt information om tilknytning til forening/skole. 
Kristoffer Kristensen 
Hummeltoftevej 82a 
2830 Virum (flytter til Løkken indenfor kort tid) 
 
Medlem af Løkken Surf klub. 
 
Kort beskrivelse (4-5 linjer) af motivationen for at blive en del af DSRFs bestyrelse 
Jeg ønsker at tiltræde som bestyrelsesmedlem i DSRF, da jeg har surfet i mange år, samt har kvalifikationer 
fra mit erhvervsarbejde som jeg mener kan bidrage til at styrke DSRF i fremtiden mht. strategiudvikling og 
afholdelse af events. Herudover er jeg passioneret surfer siden 1998, og har arbejdet som 
vandsportsinstruktør gennem mange år. 
 
Kort beskrivelse af kompetencer som bringes ind i bestyrelsesarbejdet 
Med min erfaring i foreningslivet samt indenfor events, mener jeg at kunne bidrage med forståelse og 
afholdelse af bl.a. events. Jeg har desuden arbejdet med strategiplanlægning, herunder, målsætning samt 
eksekvering, og mener at kunne bidrage med at løfte opgaverne ved DSRF.  
Som tidligere uddannet kajakinstruktør og livredder, har jeg fokus på vandsportssikkerhed, som kan bruges 
i henhold til at styrke forståelsen for sikkerhed i surf og SUP foreninger. 
 
Kort beskrivelse af erfaring med det danske surf/SUP/white water miljø 
Jeg købte mit første longboard tilbage i 1998 i Skishop i Hellerup på Strandvejen, og kørte selv op til 
nordkysten, hvor jeg padlede ud ved Rågeleje, Hornbæk m.m. Det var før SoMe, hvor man selv søgte og 
fandt de forskellige spots. Sidenhen har jeg arbejdet som livredder i et badeland, hvor jeg underviste 
mennesker med forskellige udfordringer og handikap i aqua fitness og aqua crossfit.  
Jeg blev uddannet kajakinstruktør i 2014, og har arbejdet i Cold Hawaii som surf instruktør siden 2017.  
 
Kort beskrivelse af eventuel erfaring med forenings- og organisationsarbejde 
Jeg har sammen med gode mennesker stiftet foreningen Westcoast Surf Festival hvor jeg sidder som 
formand. Foreningen afholder en surf festival med fokus på surf og hygge samt musik på Vestkysten. 
Tidligere har jeg været formand for De studerendes Råd ved Syddansk Universitet (Kolding afdeling) med 
afholdelse af forskellige fester, rusture m.m. 
 
Erhvervserfaring 
2019 - 2021    Chefinstruktør i Westwind Klitmøller for op til 40 instruktører i løbet af sommeren. 
2017 - 2018    I sommermånederne mellem min kandidatuddannelse, var jeg surf instruktør og medarbejder 

i Westwind surfbutikkerne i Klitmøller og Nr. Vorupør. 
2015                Projektleder, Startup Borgen København 
2014 - 2015   Livredder samt Aqua Fitness Instruktør, SlotssøBadet i Kolding 



2009 – 2010     Projektleder, Idea Entrepreneurship centre Danmark 
2008 - 2009     Projektleder, Career Campus, Ringkøbing-Skjern Kommune                                                                                                                                           
2007 – 2008    Konsulent, Business Kolding, Kolding Kommune 
 
Uddannelse                                                                                                                                                       
2016 - 2018        Cand.mag. i Amerikanske studier ved Syddansk Universitet Odense.   
2011 - 2013        Bachelor International Business Administration and Modern Languages,                     
                             Syddansk Universitet Kolding. 
 2004 – 2007      SPRØK-studerende, Syddansk Universitet Kolding, med 12 i Projektledelse. 
 1998 - 2000       Student Gentofte Studenter Kursus. 



ALOHA & TAK FOR 2021


