Mo#on #ll SSA om samarbete

Då jag bor och verkar mest i Danmark så kommer här en mo5on 5ll SSA där jag är stolt
medlem.

Jag vet hur uppska>at den danska sur?ouren är för svenskar bland annat. Det är ju lite bä>re
förutsä>ningar med tanke på swell och liknande här i Danmark. Så där för ar vi kunnat
genomföra våra tävlingar på fasta helger. Kanske därför det är en uppska>ad tour om jag har
förstå> de som är med i den från start. Nu kommer det e> komplement 5ll den i år med en
renodlad Longboardtour och en SUP-wave tour. Vi har ju även en väl fungerande suprace
tour.

Så min mo5on går ut på a> det skulle vara bäst för alla länder a> man samarbetar med
varandra om de>a.
Och SSA skall kanske kolla på hur man kan hjälpa och stö>a Dsrf i dessa Tourer då det var
cirka 20 svenskar som var med på sur?ouren av 87 deltagare. Största landet e?er Danmark.
Och skulle tro a> det blir detsamma i Longboardtouren eventuellt. Suptouren skulle oxå vara
fantas5skt bra om man kan hjälpas åt med och få den a> köra så dessa atleterna oxå får en
rik5gt tour i bra förhållanden.(ja Sverige är inte det bästa stället a> surfa sup i)

Hur kan de>a samarbete se ut då? Kanske med domare? (Vi är två svenskar ni men jag
räknas inte och Ulrik gör mer arbete för Dsrf än de ﬂesta andra)
Personal 5ll tävlingen? Går åt många händer o?ast.
Ekonomiska bidrag? (Vet a> det kanske inte är den bästa ekonomin men enligt ﬂera mail så
har SSA få> in mer och mer sponsorpengar.)
De>aär lite förslag jag kom på så här på fredagskvällen.
Samma sak med e> samarbete mellan landslagen då Danmark är bä>re än Sverige i sup och
Sverige bä>re i surf. Samarbete är nog vägen 5ll framgång i de>a fallet.
Med vänliga hälsningar Hans Lindborg

