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Bestyrelsens beretning 2013 
 
 
Organisatorisk  
2013 var året hvor Dansk Rafting Forbund blev udvidet til Dansk Surf & Rafting Forbund, og 
arbejdet med at udvikle og forankre surfdisciplinerne i Danmark for alvor tog fart. Ildsjæle i 
miljøet med forankring i både surf, stand up padle, rafting og white water miljøet har på flere 
niveauer og med forskellig graders arbejdsindsats, lagt kræfter i at fremme og udvikle den 
danske enhedsorganisation for idrætsdisciplinerne under International Surfing Association 
(ISA) og International Rafting Federation (IRF).  
 
Dansk Surf & Rafting Forbund er som specialidrætsforbund for surfing, stand up paddle, rafting 
og redning i strømmende vand, dansk hovedorganisationen for discipliner under ISA, ESF 
(European Surfing Federation) og IRF.   
 
På denne platform har DSRF i 2013 bl.a. udviklet og implementeret ISAs uddannelsessystem for 
surf og stand up paddle, og videreudviklet de danske surfevent og stand up paddleevents som 
udtagelsesevents til EM og VM under henholdsvis ESF og ISA.  
 
DSRF har igennem hele 2013 haft drøftelser med Danmarks Idrætsforbund (DIF) om proces mod 
ansøgning og optagelse som medlem af DIF, og der arbejdes ved starten af 2014 med henblik på 
at DSRF i 2014-15 indgår en partnerskabsaftale med DIF. DSRF opfylder på nuværende 
tidspunkt alle DIFs officielle krav for medlemskab på nær antallet af registrerede medlemmer, 
hvor kravet er 2.000 medlemmer på nationalt plan.      
 
 
Aktiviteter  
DSRF har i 2013 arbejdet på at udvikle tilbud til stand up paddle med etablering af en Open Sup 
Race Tour med tre races i henholdsvis Odense, Århus og København, samt Prøv SUP aktiviteter.  
DSRF har sammen med medlemsforeninger, sponsorer, samarbejdspartnere og ildsjæle været 
involveret i afviklingen af det første DM SUP Flatwater i København. tredje DM SUP Beach race 
& SUP Surf i Klitmøller, første DM i SUP white water i Sverige, samt afviklingen af DM i white 
water rafting i Sverige.  
 
Flere medlemsforeninger, private medlemmer og kommercielle samarbejdspartnere har via tæt 
samarbejde gjort det muligt at vi i 2013 kunne bygge videre på det arbejde som private og klubber 
i flere år har gennemført.  
 
Vi er trådt ind i 2014, med en endnu stærkere forankring af eventområdet, ved dels at bygge 
videre på erfaringerne fra 2013, men også ved at der i forbundet er nedsat en stærk og hårdt 
arbejdejde eventgruppe, der som største mål for 2014 har at få genrejst DM Surf Tour, hvilket vil 
ske i samarbejde med kendte tilbagevendende surf event samt nogle nye events.  
 
 
 
Faciliteter, natur   
DSRF medlemmer er involveret i flere facilitetsprojekter der arbejder for at fremme 
mulighederne for surfing, standup paddle og rafting i Danmark. Der arbejdes med planer om 
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etablering af kunstige white water anlæg i Viborg og København, etableringen af kunstig 
surfbølge i Århus, etablering af nye surf rev i Hvide Sande, og endvidere på en videreudvikling af 
støttefaciliteter for surfing i Cold Hawaii.     
 
DSRF er blevet medlem i Save The Waves  Coalition, der arbejder for beskyttelse af strande og 
naturlige surf-destinationer, og vi er endvidere i proces med henblik på medlems- og 
partnerskabsaftale med Surfrider Foundation Europe, der er en non-profit organisation, 
dedikeret mod at forsvare, beskytte og forbedre forholdende for havet, på kysten og bølgerne, 
samt mennesker der nyder disse naturelementer.  
 
Udover de to internationale organisationer, så er DSRF også i proces mod optagelse som 
medlem i Friluftsrådet, hvor DSRF er indstillet til optagelse af Friluftsrådets bestyrelse, men 
afventer behandling af repræsentantskabet på årsmødet den 30. April 2014.  
 
International konkurrencedeltagelse  
2013 blev året med den første danske deltagelse ved ISA VM Stand Up paddle og 
Paddleboarding, der blev afviklet i februar måned i Peru. Casper Steinfath erobrede de første 
danske VM medaljer ved et ISA mesterskab nogensinde ved at vinde guldmedaljer Technical 
race og søvmedaljer i langdistanceracet. Ved VM deltog også Annette Carsing i SUP Surf og 
Karsten Krongaard i SUP Surf . Tillykke til jer alle tre for at være med til at skrive dansk 
idrætshistorie.   
 
I paddlesurf fik Danmark comeback på den internationale EM-scene, da Christoffer Hartkopp, 
deltog ved EM Surf i Azorerne i september måned. I 2014 afholder ESF EuroJunior, og der 
arbejdes på at stille med en dansk juniorhold og danske dommere ved eventen.  
 
 
   
Drift og frivilligt arbejde  
DSRF er drevet 100% på frivillige hænder. Da forbundet endnu ikke er medlem af Danmarks 
Idrætsforbund, så har forbundet absolut ingen støtte andet end den som kommer via 
medlemmernes og samarbejdspartneres frivillige arbejde, medlemskontingenter, og økonomisk 
støtte fra klubber, samarbejdspartnere og sponsorer.  
 
Det er derfor vigtigt at anerkende alle jer som bakker op, og i 2013 har involveret jer i udviklingen 
af vores forbund og fede aktiviteter. ”Prøv det” aktiviteter på strandene, hvor over 2.000 danskere 
er blevet introduceret til stand up paddle ved de events hvor DSRF har været repræsenteret. 
Open races og Danmarksmesterskaberne som kræver rigtig mange timer at forberede og 
gennemføre, og ikke mindst en stor tak til sponsorer og samarbejdspartnere som er med til at 
gøre vores aktiviteten en tand sjovere at være en del ved at donere præmier, produkter og andet 
merchandises.  
 
For at løfte forbundet og sporten – så er det nødvendigt at endnu flere tilbyder sine hænder. Der 
er mange opgaver og mange forskellige ressourcer som kan bringes i spil. På 
generalforsamlingsweekenden vil vi drøfte dette og forhåbentlig få mange af jer til at melde jer 
til forskellige arbejdsgrupper. I bestyrelsen ser vi frem til et fantastisk 2014. Vi ses på vandet.  
	  


