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Dansk Surf & Rafting Forbund og Apollo
Sports styrker surf- og SUP-sporten i et
nyt partnerskab

Surf- og SUP-sporten er blevet en af danskernes foretrukne vandsportsgrene, og
de nyeste undersøgelser af danskernes motionsvaner fra 2021 peger på, at hele
175.000 danskere har surf og SUP som deres foretrukne aktiviteter.

Mange danskere søger mod vandet, når de skal være aktive og særligt covid-
19 pandemien har fået mange danskere til at opsøge vandsport, hvor
eksempelvis salget af SUP boards er eksploderet.



”Vi ser for tiden en kæmpe interesse for surf- og SUP-sporten, og sammen med
mere end 80 foreninger, kommercielle surfskoler og et stort selvorganiseret miljø
arbejder vi alle sammen hver dag for at give endnu flere danskere muligheden for
at få gode oplevelser på vandet,” siger Michael Lindberg, sekretariatschef i
DSRF.

Den positive udvikling inden for surf- og SUP-sporten har man også oplevet
hos Apollo Sports, som har stort fokus på at tilbyde danskerne
vandsportsrejser bl.a. til deres Playitas Resorts på Fuerteventura. Derfor har
DSRF og Apollo Sports også valgt at indgå et partnerskab, som skal være med
til at give endnu flere danskere muligheden for at komme på vandet.

”Vi har haft en ambition om at finde dedikerede partnere som, ligesom os, har
fokus på at give flere danskere muligheden for at opleve glæden og sundheden
ved at være aktive på og i vandet, og som ikke mindst ville være med til at
udbrede kendskabet til surf- og SUP- sporten. I den sammenhæng lå et
samarbejde med Apollo Sports lige til højrebenet, og vi glæder os utrolig meget
til at skabe en masse fælles tiltag på vores mange events,” fortæller Morten
Mørup, event- og partnerskabsmanager i DSRF.

Glenn Bisgaard, salgsdirektør for Apollo Danmark, er også begejstret for det
nye samarbejde:

”I takt med at vi åbner flere Apollo Sports resorts – faktisk åbner vi det 9. af
slagsen i maj måned på den græske ø Limnos – og at vi samtidig oplever stor
interesse for surf- og SUP-aktiviteter på rejsemålene, kunne vi ikke finde et bedre
match for os end et samarbejde med DSRF. Vi glæder os til at være med omkring
årets mange events i Danmark. Vi ser også meget frem til at komme rundt i landet
og besøge de mange med en passion for surf og SUP og få os en god snak om
sporten og naturligvis om muligheden for at dyrke den på et af vores Apollo
Sports resorts på en træningslejr eller ferie,” siger Glenn Bisgaard.

SUP landsholdsatlet har testet forholdende på Playitas Resort
Til at kickstarte partnerskabet havde DSRF og Apollo Sports inviteret den
dygtige SUP landsholdsatlet, Christian Andersen, til Playitas for at teste de
gode forhold.

”Playitas har nogle ret fede forhold. Der er gode træningsforhold for alle
sportsgrene, og for SUP og surf er der både stille og roligt vand til nybegyndere,
bølger til de mere erfarne og bare en virkelig flot natur med spændende klipper



og bjerge i baggrunden. Surfspottet La Pared er mere teknisk med flere bølger, og
det giver super gode træningsforhold og mere action, hvis man er til den slags.”

Video fra Playitas: https://www.youtube.com/watch?v=M_j4M8qSYsQ
Mød Apollo Sports og DSRF på SUP- og surfevents i Danmark
DSRF afvikler ca. 15 events om året, og første event, hvor man kan opleve
Apollo Sports og DSRF sammen, er til Danish SUP Tour i Odense d. 23. April,
hvor der både vil være en kort rute til dem, der vil hygge, og en længere
distance til dem, der vil race og have fart på for at vinde. Her kan du bl.a.
også opleve Christian Andersen, som helt sikkert vil gå efter sejren.

Yderligere info om Odense-eventen: www.sportstiming.dk/event/10443

På DSRF's hjemmeside findes desuden en oversigt over flere SUP- og surf-
events i 2022: https://www.dsrf.dk/events2/

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million
rejsende om året. Vi arrangerer traditionelle pakkerejser, træningsrejser,
cruise, storbyferier og fleksible pakkerejser, hvor du selv vælger rejsemål,
rejselængde og hotel. Sammen med specialrejsearrangørerne Golf Plaisir,
Lime Travel og Xtrabel samt træningsresortet Playitas er Apollo en del af
DER Touristik Nordic AB. Vi arbejder aktivt med bæredygtige rejser og har
været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på Apollorejser.dk.
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