Verksamhetsberättelse Svenska surfförbundet

2016

SSA har under 2016 lämnat in en ansökan om att bli ett eget förbund i RF, beslut fattas
under RF årsmötet i Maj, 2017.
SSA har

Surf SM
SSA styrelse arrangera Surf SM 2016 tillsammans med den Svenska domarkåren SSJ. SSA
fick hjälp ifrån det danska Surfförbundet, där den danska tävlings trailern, som använts på
den danska surftouren lånades.
SSA fick även hjälp av Varbergs Surfklubb, som bidrog med funktionärer, bord, stolar,
säkerheten och förstahjälpen.
Tävlingen kördes i Kåseberga i strålande sol nästan hela dagen.
Klasserna som kördes var:
Surf Open, Surf Ladies och Surf junior.
Surf Master ströks pågrund av för få anmälda(1st), som valde att köra i Surf Open istället.
Resultat Surf SM 2016
Surf Open:Tim Latte
Surf Ladies:Linn Birnbo
Surf Junior U18: Oliver Christiansson
Surf Junior U16:Casper Christiansson
Surf Junior U14:Casper Christiansson
Surf Junior U12:Savannah Challis Eriksen
Deltagar antalet var lågt i Surf Open, normalt i Surf Ladies och högt i juniorklassen.
Tävlingens yngsta deltagare, fyllde 12 år tävlingsdagen.
Att deltagar antalet var något lägre, kan ha att göra med att högskoleprovet var samma dag.
Longboard SM
Salusand Soul Surfers och Lapoint arrangerade SUP och Longboard SM 2016, tävlingen var
planerad att i första hand köras i Salusand, med Varberg som 2:a alternativ, då de första 2
helgerna av de 4 inte fungerade och den 3:e visade att de skulle funka på västkusten, valde
man att köra på västkusten istället, tävlingen kördes i Halmstad i skiftande sol och ösregn.
I Longboard klassen var Roger Barros i en klass för sej, där han radade upp Hang10,
Hang5, drop-knee och cross-step som ingen annan.
Damernas Longboard kördes 2x15min och de 3 bästa vågorna räknades
Linn Birnbo visade att hon behärskar Longboarden lika bra som shortboarden och tog hem
SM guldet i Longboard för damer.

Resultat Longboard SM 2016:
Longboard: Roger Barros
Longboard Ladies: Linn Birnbo

Swedish Surf Tour 2016
1 SM i Varberg, kördes
2 Stockholm Open, inställd
3 Varberg Vinter Jam, inställd
Vinnare av SST 2016 är:
Surf Open: Tim Latte
Surf Ladies: Linn Birnbo
Longboard: Roger Barros
Longboard Ladies: Linn Birnbo
Torö Retro
Torö Retro är en tävling som Swedish Groms har skapat och anordnade 2016 för att
finansiera VM och EM, tävling var planerad att köras i april, men kördes i september.
Tävlingen arrangerades och dömdes av juniorerna själva.
Stort tack till alla som bidrog med priser till tävlingar, samt till alla deltagare som gjorde
tävlingen till ett minnesvärt event.

Landslaget
En landslagstrupp togs ut i början av 2015, tanken bakom detta var att ge fler chansen att
representera Sverige och underlätta för landslagssurfare att söka egna sponsorer, genom att
man tillhör landslaget hela året. Truppen är ca 3 landslag stor, och EM och VM lagen har att
tagits ut från landslagstruppen.
Landslagstruppen är idag en Facebookgrupp har med ca 30 Surfare, juniorer, master,
Longboard, Bodyboard inkluderat. Under 2016 har denna grupps betydelse minskat och är
under avveckling och planeras att ersättas med ett Surflandslag, ett Longboard landslag,
Bodyboard, ett junior och ett master.

Nordic Surf Games (NSG) i Stavanger 12-15 mars. Sverige deltog med 8surfare från
landslaget. Sverige slutade på 2a plats i lagtävlingen efter Norge. Sveriges bästa
placeringar blev: Surf open: 1:a Tim Latte Surf Junior: 4:a Douglas Hammarling
Longboard: 1:a Roger Barros, 4:a Love Berggren
Sverige blev 2:a i lagtävlingen efter Norge.
Samtliga Svenska deltagare på NSG, Tim Latte, Derek Steve Guiterrez, Love Berggren,
Armando Cordova, Simon, Andrea Roosval, Sara Roosval, Douglas Hammarling, Roger
Barros. Thomas Berggren, Patrick Ståhl, Hans R Lindborg.
I samband med NSG anordnas även seminarie, föreläsningar och en gratis domarutbildning.
Simon från den norska organisationen Tavara berättade om sitt miljöarbete för ett renare
hav.
Den norska surfaren Ismael G, som deltog ISA adaptive surf VM 2015 berättade om hur han
började surfa, visade upp olika hjälpmedel och svarade på frågor om Adaptive Surfing.
Tiago Matos Tävlingsansvarig i ESF, anordnade en gratis domarutbildning, kvällen före
tävlingen började, enda svenska deltagare på domarutbildningen var Hans R Lindborg,
Patrick Ståhl, som båda var domare på NSG.
ESF styrelse deltog precis som under 2015 på hela eventet.
De flesta svenska aktiva hade ordnat gemensamt boende.
Alla deltagare finansierade resa, boende, uppehälle och anmälnings avgiften själva.
NSG kördes för 2:a gången, tävlingen som är Nordens mest prestigefyllda tävling och lockar
deltagare från fler och fler länder.
Sverige slutade 2:a i lagtävlingen..

VM i Costa Rica 2016
Sverige deltog med ett fulltalig på VM i Costa Rica 2016.
Laget bestod av:
Surf Open
Tim Latte, Anders Forselius, Emanuel Haglund och Mats Mjöberg
Surf Ladies
Linn Birnbo och Sandra Johansson
Team Manager
Patrick Ståhl
Filmare/Media/Reserv
Sebastian Oden Sandblad
Laget bodde i ett eget hus, gångavstånd från tävlings området.
Danmarks enda deltagare, Emelie Uttorp bodde med det Svenska laget och fick hjälp Och
coaching av det Svenska laget.
Deltagarnas anmälningsavgifter betalades av en privat välgörare.
Deltagarnas resa betalades av deltagarna själva, förutom Filmaren Sebastian, som
betalades av VM lagets sponsorer.
2016 års VM sponsorer var Surfers i Varberg och Lapoint.
ISA World Surfing Games invigdes på en av årets varmaste dagar, några deltagare
svimmade och Sveriges Filmare var nära att svimma, men skickades hem i tid.
Linn Birnbo och Tim Latte representerade Sverige på scenen, med fana och sand från den
Svenska västkusten som hälldes och blandades tradionsenligt med övriga länders sand.
Sveriges målsättning var att placera sej topp 20, vilket vi var väldigt nära att klara, Sverige
slutade 22:a som nation, vilket är den rankingen vi kommer att ha till VM i Biarritz/Frankrike
2017.
Filmen som spelades in har varit klar sedan oktober, premiär visning på Surfers i Varberg
har ännu ej ägt rum.

Junior Verksamhet 2016
Trevor Cooper Williams har 2016 rekryterats till det Svenska juniorlandslaget.
Trevor har under 2016 tillsammans med de aktiva juniorerna startat “Swedish Groms”.
Swedish Groms har under våren träffats och genomfört träningar varannan vecka, de gånger
som det ej har gått att surfa, har andra tränings former bedrivits gemensamt.
Swedish Groms arrangerade 2016 Surftävlingen “Torö Retro Classic”.

JVM på Azorerna
JVM 2016 arrangerades av det Portugiska Surfförbundet på ön SAN MiguelAzorern.
Det Svenska laget hade hyrt ett helt hostel i centrala, där de flesta lagen bodde.
Arrangörerna hade ordnar med bussar till lagen, det Svenska laget delade buss under hela
tävlingsveckan med Brasilien och Barbados.
Sverige ställde upp med sitt största lag någonsin på ett JVM påAzorerna.
U18
Axel Cooper Williams
Hampus Hammarling
U16
Cristian Portelli
Doglas Hammarling
Hugo Cooper Williams
U18 Girls
Sarah Roosval
Team Manager/Coach
Trevor Cooper Williams
Patrick Ståhl
Medföljande Föräldrar
Patrick Portelli
Trevor Cooper Williams
Malin Cooper Williams

Mirre Dehlin

JEM i Agadir
JEM arrangerades i Agadir av Marockos Kungliga Surfförbund och ESF(Europén Surfing
Federation). De nya reglerna för JEM 2016 gjorde det möjligt för deltagarna att ställa upp i
flera klasser.
Cristian Portelli deltog i
Surf U18, U16, Bodyboard U18 och U16.
Douglas Hammarling deltog i
Surf U16, Bodyboard U16 och i Longboard
Hampus Hammarling deltog i Surf U18 och i Bodyboard U18
Emma Malmberg deltog i Surf Girls U18 och Girls Bodyboard U18
Cristian Portelli

 anska Touren
D
Det var flera Svenska surfare som körde den danska surf touren, Linn Birnbo vann flera
deltävlingar och hade vunnit den Danska touren totalt, om det inte hade varit för att endast
danskar kan vinna Touren. Även Love Berggren har tävlat i Danska touren och gjort bra
resulta
Lofoten Masters
Tim Latte blev 4:a på Lofoten Masters, som är världens nordligaste tävling och som drar till
sej tävlande från hela världen. Tim latte var enda nordbo i finalen.
Tävlingen live sändes.

Media
Tim Latte var på första sidan på sportdelen av NY Times, tidningen uppmärksammade
surftävlingen Lofoten Masters.
Patrick Ståhl har varit på Radiosporten och pratat om Surfing som sport, hur tävlingen på de
olympiska Spelen i Tokyo 2020 kommer att gå till och vilka chanser Sverige har.
Freddie Meadows har varit med på Morgonpasset i Radio och berättat om sitt liv som
proffessionell surfare.
Det har under året märkts att intresset för att rapportera och följa surfin i Svenska medier har
ökat, efter det blev klart att Surfing kommer att vara med på de olympiska spelen i Tokyo
2020.

Hemsida & Facebook
SSA’s hemsidan, som är i Wordpress format fungerar långt ifrån tillfredsställande. Under
åren som gått har olika personer avlöst varandra, teman har bytts lite då och då och några
har varit låsta och det har behövts att hitta rätt person för att göra ändringar, som tex att byta
ut den bilden på en surfare i Sydafrika som legat överst på förbundets hemsida de senaste
åren, har ersatts med en bild från Torö, som Håkan Nyberg har tagit.
Styrelsen har påbörjat förberedelse om att bygga en ny hemsida och har bett de medlemmar
som vill bidra med bilder att skicka in till SSA.
SSA kommer att fortsätta att använda Facebook, för att främst få ut nyheter och information
snabbt till förbundets medlemmar. Söker man mer detaljerad fakta, så hittar man det på
hemsidan. Då vi är flera som uppdaterar våra sociala medier, har det tyvärr hänt att
informationen som gått ut i våra sociala medier, inte har varit samspelta. Om otydligheter
eller tvetydigheter uppstår, är det det som står på våran hemsida som gäller.
Under 2016 har kommentarer som inte varit önskvärda på hemsidan tagits.

Styrelsearbete
Under året har styrelsen haft regelbundna styrelsemöten. I slutet av februari 2016 hölls
årsmöte, att årsmötet hölls tidigare berodde på att man stod utan ordförande.
Styrelsemötena hålls alltid efter en fast agenda som utgår från den verksamhetsplan som
beslutades vid årsmötet.
Allt arbete i styrelsen har, enligt SSAs stadgar bedrivits helt ideellt. Därmed har inga
ersättningar/arvoden betalats ut till styrelsen för styrelsearbete. Detsamma gäller för allt
arbete som skett inom ramen för landslagsledningen.

ISA
ISAs årsmöte 2016 hölls på Azorerna, SSAs ordförande Patrick Ståhl deltog.
Sverige var genom SSAen av de 14 länderna som var närvarande och hade rösträtt på
AGM, även BGM hölls, där Sverige var en av 17 länderna som hade rösträtt.
ISA betonade på mötet att all SUP verksamhet i alla dess former ligger under och bedrivs av
ISA, vilket röstades igenom och lades till i stadgarna.
SSA hade även ett eget möte med ISA, där Patrick Ståhl träffade Rober Fasulo ISA Ecutive
Director och Alex Reynolds medlems och develope manager på ISA. En uppföljning om
SUPläget och ISA utbildningar i Sverige diskuterades.
ISA betonade att det inte finns några planer på att samarbeta med ICF.

ESF
ESF årsmöte var i december i Agadir, Patrick Ståhl var närvarande och representerade SSA
på ESF:s årsmötet.
SSA hade föreslagit Norges Tore Kramer till den lediga ledamot posten i ESFs styrelse,
vilket röstades igenom på årsmötet.
ESF betonade och ändrade sina stadgar på samma sätt som ISA, att definitionen på SUP
gäller i alla dess former.
Protokoll för ESF:s årsmöte, finns i SSA:s arkiv.
Medlemmar och medlemsavgift. Antalet
medlemmar har under året ökat och var i slutet av 2016 totalt 1700.
Rekryteringen av medlemmar sker främst vid SM/EM/VM-tävlingar och träningsläger, via
förbundets hemsida samt genom det samarbete som bedrivs med lokala surfklubbar.
Antalet klubbar har ökat kraftigt under 2016.
SOK

Dommar verksamhet
Under 2016 har antalet domare ökat, flera medlemmar gick ISA domare utbildningen i
Danmark under våren.

Tävlingar där SSJ har medverkat på 2015 är:
JEM i Agadir, Marocko: Hans R Lindborg,
Nordic Surf Games, Stavanger, Norge:
Patrick Ståhl och Hans R Lindborg
SUP EM i Lacanau
Svenska domare var Hans R Lindborg,
Ulrik Kursten var Danmarks domare på SUP EM.

Surf SM i Varberg;
Hans R Lindborgl, huvuddomare Patrick Ståhl, Ulrik Kursten,
Andrea Roosval, Douglas Hammarling och Linn Birnbo.
Longboard/SUP SM,
Patrick Ståhl, huvuddomare:
Patrick Boyum, Derek Steve Guiterrez, Roger Barros
Hans R Lindborg har även varit huvuddomare på den danska surftouren och dömt den
Brittiska Longboard touren.
Hans R Lindborg har under året meddelat Styrelsen att han lämnar posten som ordförande i
den Svenska domarkåren.

Sponsorer
Till sist vill hela SSAs styrelse tacka alla medlemmar, föreningar, sponsorer och
samarbetspartners som under året varit delaktiga och stöttat oss på ett eller annat
sätt. Tack för ett fantastiskt 2016!
Surfing i olika former är det absolut bästa som finns för själ och hjärta och tillsammans med
er alla går vi in i kommande år med ett stort ALOHA-leende.
Vi ses i lineup!
www.surfforbundet.se

