
Organiserer	  surfing,	  stand	  up	  paddle	  
og	  ra2ing	  i	  Danmark	  



Vision	  

At	  blive	  optaget	  som	  selvstændigt	  
specialforbund	  i	  DIF,	  Danmarks	  Idræts-‐Forbund,	  

for	  derved	  at	  skabe	  et	  solidt	  økonomisk	  
fundament	  for	  udviklingen	  af	  surfing,	  stand	  up	  

paddle	  og	  ra2ing	  i	  Danmark.	  	  



Formål	  	  
1.  At	  fremme	  akDviteterne	  surfing	  (stand	  up	  paddle	  (SUP),	  surfing,	  bodyboarding,	  

skimboarding,	  flowrider,	  kneeboarding),	  ra2ing,	  riverboarding,	  samt	  	  sikkerhed	  
og	  redning	  i	  strømmende	  vand	  under	  IRF,	  ISA	  og	  ESF	  i	  Danmark.	  

2.  At	  samle	  danske	  surfing-‐	  og	  ra2ingorganisaDoner,	  klubber,	  teams,	  insDtuDoner,	  
skoler,	  familier	  og	  enkeltpersoner	  der	  udøver	  surfing,	  ra2ing,	  riverboard,	  samt	  	  
sikkerhed	  og	  redning	  i	  strømmende	  vand.	  

3.  At	  repræsentere	  dansk	  surfing,	  ra2ing	  og	  riverboarding	  i	  alle	  internaDonale	  
anliggender,	  herunder	  deltagelse	  i	  kongresser,	  VM,	  EM,	  NM	  og	  andre	  betydende	  
internaDonale	  stævner.	  

4.  At	  give	  de	  akDve	  mulighed	  for	  at	  opnå	  idrætslige	  resultater,	  der	  er	  i	  
overensstemmelse	  med	  deres	  ønsker	  og	  færdigheder.	  

5.  At	  aVolde	  Danmarksmesterskaberne	  i	  surfing	  (stand	  up	  paddle	  (SUP),	  surfing,	  
bodyboarding,	  skimboarding,	  flowrider,	  kneeboarding),	  ra2ing	  og	  riverboarding.	  



Formål	  	  
6.	   	  At	  skabe	  et	  aXrakDvt	  og	  udviklende	  miljø	  for	  forbundets	  udøvere.	  
	  
7.  At	  udbrede	  kendskabet	  Dl	  og	  udvikle	  interessen	  for	  forbundets	  akDviteter	  i	  offentligheden	  

med	  det	  formål	  at	  få	  flere	  Dl	  at	  dyrke	  surfing	  og	  ra2ing	  og	  forbundets	  øvrige	  
vandsportsakDviteter.	  

8.  Gennem	  kurser	  og	  oplysning	  at	  fremme	  sikkerheden	  for	  udøvere	  af	  sportsgrenene.	  

9.  At	  sikre	  Dlgangen	  Dl	  og	  den	  ansvarlige	  brug	  af	  naturområder	  i	  forbindelse	  med	  udøvelse	  af	  
sportsgrenene.	  Endvidere	  vil	  forbundet	  akDvt	  fremme	  opmærksomheden	  på	  og	  respekten	  
for	  naturen	  for	  alle	  brugere	  af	  kysten,	  åløb,	  floder	  og	  søer.	  

10.  At	  arbejde	  for	  at	  sikre	  faciliteter	  for	  surfing	  og	  ra2ing,	  på	  lokaliteter	  i	  Danmark,	  hvor	  der	  ikke	  
er	  Dlstrækkelige	  naturlige	  forhold	  og/eller	  støXefaciliteter	  for	  udøvelse	  af	  sportsgrenene.	  

11.  At	  arbejde	  for	  at	  forbundet	  opnår	  medlemskab	  i	  Danmarks	  Idræts-‐Forbund.	  



Hvorfor	  surfing	  og	  stand	  up	  paddle	  
•  Krav	  fra	  InternaDonal	  Surfing	  AssociaDon	  at	  
samle	  både	  surf	  	  og	  stand	  up	  paddle	  i	  forbundet	  

•  EsDmeret	  eksisterende	  300+	  surfere	  i	  Danmark	  
som	  kan	  få	  fordele	  af	  at	  organisere	  sig	  

•  Synergi	  mellem	  surfing	  og	  stand	  up	  paddle	  	  

•  Sikre	  god	  eDk	  og	  gensidig	  forståelse	  	  hos	  surfere	  
og	  SUP’ere	  



Hvorfor	  ra2ing	  sammen	  med	  surfing	  
og	  SUP?	  

•  Lang	  organisatorisk	  historik	  i	  Danmark	  som	  sikrer	  at	  DSRF	  opfylder	  
DIFs	  krav	  om	  at	  forbundet	  skal	  være	  5	  år	  gammelt	  før	  det	  optages	  
som	  medlem	  

•  Synergi	  mellem	  kyst-‐ra2ing	  og	  surfakDviteter	  	  

•  SUP	  padlebevægelse	  samme	  som	  i	  ra2ing	  

•  Synergi	  mellem	  riverboarding	  og	  bodyboarding/skimboarding	  

•  Synergi	  mellem	  ra2ing	  og	  SUP	  White	  Water	  	  

•  Stærke	  organisatoriske	  kræ2er	  i	  ra2ingmiljøet	  

•  300	  ra2ingudøvere	  i	  Danmark	  



Surfing,	  Ra2ing	  og	  Stand	  Up	  Paddle	  
•  Unge	  trend	  sportsgrene	  	  

•  Populære	  akDviteter	  blandt	  børn	  og	  unge	  

•  AcDon,	  vand,	  tæt	  kontakt	  med	  naturen	  	  

•  Organiseringsformer	  
–  individuel	  
–  individuel	  men	  i	  grupper/teams	  
–  holdsport	  og	  foreningsidræt	  

•  Små	  sportsgrene,	  som	  sammen	  bliver	  store	  (nok	  Dl	  
selvstændigt	  DIF	  medlemskab)	  



AlternaDver	  Dl	  DSRF	  
•  Ingen	  organisering	  

•  Alle	  tre	  akDviteter	  for	  sig	  selv	  

•  Surf	  og	  Stand	  Up	  Paddle	  sammen,	  ra2ing	  alene	  

•  SUP	  som	  KlasseorganisaDon	  (specialforening)	  DlknyXet	  
eksisterende	  DIF	  forbund,	  Dansk	  Sejlunion	  og/eller	  DKF	  
(SUP	  Org.	  DK	  model)	  

•  Surf,	  SUP,	  ra2ing	  sammen	  med	  andet	  eksisterende	  
vandsportsforbund	  (ex.	  roning,	  vandski/wakeboard)	  



Spørgsmål	  Dl	  valg	  af	  organisering	  
•  Kultur	  ligheder	  /	  kulturforskelle	  

•  Alders-‐	  og	  Målgrupper	  i	  organisaDonerne	  

•  Selvstændighed	  i	  organisaDon	  og	  beslutningskompetence	  

•  Samarbejde	  med	  tradiDonelt	  og	  konservaDvt	  forbund	  

•  Samarbejde	  med	  moderne	  og	  omsDllingsparat	  forbund	  

•  Hvordan	  er	  de	  store	  idræts-‐organisaDoners	  evne	  Dl	  
omsDlling	  og	  forandring?	  



IdræXens	  ægteskaber	  
Flere	  eksempler	  på	  at	  nye	  akDviteter	  ikke	  får	  de	  reXe	  
vækstbeDngelser/diskussioner	  om	  økonomi/selvbestemmelse	  
under	  eksisterende	  specialforbund,	  hvorfor	  der	  e2er	  en	  længere	  
årrække	  og	  stridigheder	  brydes	  op:	  
	  

•  Skøjteløb	  vs.	  Rulleskøjter	  
•  Hockey	  vs.	  Floorball	  	  
•  Amerikansk	  Fodbold	  vs.	  Dansk	  Amerikansk	  
Idræts	  Forbund	  	  



PotenDel	  fremDdig	  økonomi	  ved	  DIF	  støXe	  
i	  forskellige	  organisaDonsmodeller	  

DSRF	  

• 1,5-‐2	  mio.	  	  
• Ved	  fuld	  støXe	  
som	  
selvstændigt	  
specialforbund	  

• v/2.000	  
medlemmer	  

”KO”	  

• 100.000,-‐	  Dl	  ny	  
akDvitet	  

• AkDvitet	  
godkendes	  v/
1.000	  akDve/
medlemmer	  

Ingen	  
organisering	  

• 0,-‐	  



Krav	  for	  DIF	  medlemskab	  	  
•  NaDonal	  organisaDon	  for	  akDviteten.	  
•  Idræt	  i	  henhold	  Dl	  DIF’s	  definiDon:	  Idræt	  er	  i	  DIF	  
akDvitet	  af	  ”tekniskfysisk,	  kra2betonet	  eller	  
kondiDonskrævende	  karakter.”	  

•  Mindst	  5	  års	  eksistens.	  
•  Tilknytning	  Dl	  et	  internaDonalt	  forbund.	  
•  Mindst	  2000	  akDve	  i	  15	  foreninger.	  
•  DemokraDsk	  opbygning.	  
•  Kun	  ét	  specialforbund	  for	  sammenlignelige	  idræXer.	  
•  Intet	  retskrav	  på	  optagelse	  –	  er	  op	  Dl	  
repræsentantskabets	  frie	  vurdering.	  



DSRF	  status	  vedr.	  krav	  for	  DIF	  
medlemskab	  27.	  marts	  2013	  	  

•  NaDonal	  organisaDon	  for	  akDviteten	  (JA)	  
•  Idræt	  i	  henhold	  Dl	  DIF’s	  definiDon:	  Idræt	  er	  i	  DIF	  akDvitet	  af	  ”tekniskfysisk,	  

kra2betonet	  eller	  kondiDonskrævende	  karakter.”(JA)	  
•  Mindst	  5	  års	  eksistens.	  (JA,	  pga.	  DSRF	  er	  sD2et	  ved	  vedtægtsændring	  og	  

navneændring	  af	  Dansk	  Ra2ing	  Forbund	  der	  har	  eksisteret	  siden	  2001)	  	  
•  Tilknytning	  Dl	  et	  internaDonalt	  forbund.(JA	  Dlknytning	  Dl	  2	  InternaDonale	  

forbund:	  	  
–  InternaDonal	  Surfing	  AssociaDon	  	  
–  InternaDonal	  Ra2ing	  FederaDon	  

•  Mindst	  2000	  akDve	  i	  15	  foreninger.	  (rammer	  15	  foreninger	  i	  2013,	  men	  
2000	  akDve	  er	  ikke	  på	  plads)	  

•  DemokraDsk	  opbygning.(JA)	  
•  Kun	  ét	  specialforbund	  for	  sammenlignelige	  idræXer.(JA,	  ingen	  

sammenlignelige	  idræXer	  i	  DIF)	  
•  Intet	  retskrav	  på	  optagelse	  –	  er	  op	  Dl	  repræsentantskabets	  frie	  vurdering.	  



DSRF	  vejen	  Dl	  DIF	  medlemskab	  
•  2013	  (marts):	  Dialogmøde	  med	  DIF	  	  
•  2013	  (april):	  Proces	  vedr.	  Partnerskab	  og	  
Udviklingsprojekt	  direkte	  med	  DIF	  (ikke	  med	  eller	  
via	  andet	  specialforbund)	  

•  2013:	  Rådgivning	  og	  støXe	  fra	  DIF	  AdministraDon	  
•  2014:	  Opfylde	  krav	  for	  at	  blive	  
kvalifikaDonsforbund	  –	  ansøge	  	  bestyrelsen	  om	  
optagelse	  	  

•  2015:	  Opfylde	  krav	  for	  at	  blive	  selvstændigt	  
specialforbund	  –	  ansøge	  repræsentantskab	  



DSRF	  Medlemskategorier	  

DSRF	  Foreninger	  

Skoler	  &	  
insDtuDoner	  

EventorganisaDoner	  

Individuelle	  

Surfskoler	  &	  
surfshops	  



DSRF	  OrganisaDons	  struktur	  



AkDviteter	  for	  Børn	  og	  Unge	  	  
Ugentlig	  træning	  for	  børn	  i	  
klubberne	  

Surf/SUP/Ra6	  Camps	  i	  samarbejde	  
mellem	  klubber	  og	  forbund	  



Uddannelse	  og	  events	  



Afrunding	  
DSRF	  tror	  på	  denne	  organisering	  som	  værende	  den	  rigDge	  
løsningsmodel	  som	  kan	  lø2e	  Surf,	  Stand	  Up	  Paddle	  og	  Ra2ing	  
sporten	  Dl	  niveauet,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  blive	  et	  
selvstændigt	  specialforbund	  under	  DIF.	  
	  
DSRF	  er	  åbne	  for	  dialog	  omkring	  sportens	  organisering	  og	  
tager	  derfor	  gerne	  imod	  inputs	  og	  hjælp	  fra	  miljøet.	  Skriv	  eller	  
ring	  endelig	  Dl	  bestyrelsen.	  KontakDnformaDon	  findes	  på	  
www.surf-‐ra2.dk	  .	  
	  
DSRF	  er	  også	  åben	  for	  at	  se	  på	  andre	  løsningsmodeller	  som	  fx	  
SUP.org.	  
hXp://www.facebook.com/pages/SUP-‐Org-‐Danmark/
246919985419352?fref=ts).	  	  


