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General evaluering
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For Danish Surf Tour har det været første år med udnævnelsen, som det officielle danmarksmesterskab i surfing, efter at DSRF pr. 1/1-2018
blev optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF), og sidenhen fik godkendt tourens opsætning og historik til fremadrettet at blive betegnet
som et officielt DM. Denne udnævnelse har uden tvivl haft positiv indflydelse på tourens status og bevågenhed blandt både surfere og
miljøet, og interessen fra lokale medier har tilmed været intensiveret. Det har været ambitionen at kunne gennemføre dette års tour på et
professionelt og nationalt niveau samtidigt med at nye dommere blev uddannet og tilknyttet. Dertil at eventsene fortsat ville stige i
deltager -og tilskueropbakning, og at touren blev mere synlig og attraktiv gennem de sociale medier via videoproduktion.
Vores ambitioner er gennem hårdt arbejde fra frivillige og god opbakning i miljøet blevet efterlevet, og vi er meget tilfredse med dette års
tour. Dette særligt taget i betragtning af, at mange af tourens frivillige dette år har været nye, og derfor har skullet videreføre tidligere
arbejdsgange og procedurer uden at miste kvalitet. Dette lykkedes, hvilket tegner godt for tourens fremtid og udvikling. Som et led i at
udvikle touren, har vi i år også samarbejdet med andre sponsorer, som har kunnet bidrage med andet end økonomisk støtte. Derfor har
samarbejdet med fx Cold Hawaii Film Festival samt Westwind (End-Season Party) været meget udbytterige, da disse har øget
opmærksomheden omkring touren og fået flere tilskuere på stranden. Sådanne strategiske prioriteringer vil også danne ramme for næste
års tour, da vi kan se og måle effekterne af disse.
Herunder fremlægges et relevant overblik over touren afvikling og bagvedliggende data:

Eventafvikling
Events: 3 events i perioden fra 5 maj 2018 til 27 november 2018 – I perioden er der tilmed afholdt ét event i Hvide Sande.

Lokationer – Alle med Thisted Kommune som sponsor:

-

1. event: 4-5 maj: Klitmøller – I samarbejde med Cold Hawaii Film Festival + HF Cold Hawaii (4/4 discipliner afviklet)

-

2. event: 26 maj: Klitmøller – I samarbejde med Cold Hawaii Board Shop + HF Cold Hawaii (2/4 discipliner afviklet – Grundet
bølgeforhold)

-

3. event: 27 oktober: Vorupør – I samarbejde med Westwind Vorupør + HF Cold Hawaii (4/4 discipliner afviklet)

Deltagere:

-

Samlet antal deltagere for de 3 events i Thisted Kommune: 93 deltagere (128 i alt)

-

Nationer: 11 forskellige nationer

Dommere:

-

16 dommere

-

6 nye dommere er blevet uddannet i forbindelse med touren

Frivillige:

-

+ 8 frivillige

-

1 fastansat ansvarlig i DSRF

Online media data:
Som nævnt tidligere har der i år været fokus på at udbrede kendskabet til Danish Surf Tour både i og uden for surfmiljøet. Vi kan igennem
medierapporter trukket fra Facebooksiderne Danish Surf Tour og Dansk Surf & Rafting Forbund se, at vi er nået længere ud end de andre år
samt at tilknytningen af en fast fotograf og videoproduktion har været gode virkemidler til at skabe større interesse og synlighed.
Side: Dansk Surf & Rafting Forbund – Data trukket 12. november 2018

-

Følgere: 2.903 (Stigning: 394 / 15.7% fra januar 2018)

-

Rækkevidde for opslag (unikke brugere): Udvalgte opslag: + 5.000 - Gennemsnitligt: 1.456

-

Rækkevidde: for video (unikke brugere) Udvalgte videoer: + 10.500 - Gennemsnitlig: 5.673

-

Interagerende brugere (antal personer der kommenterer, liker, klikker mv.): Udvalgte opslag interagere mere end 1700 personer
med – Gennemsnitlig: 315 personer.

Side: Danish Surf Tour – Data trukket 12. november 2018

-

Følgere: 1.524 (Stigning: 249 / 19.53% fra januar 2018)

-

Rækkevidde for opslag (unikke brugere): Udvalgte opslag: + 3.000 - Gennemsnitlig: 1.035

-

Rækkevidde: for video (unikke brugere) Udvalgte videoer: + 3.500 - Gennemsnitlig: 2.410

-

Interagerende brugere (antal personer der kommenterer, liker, klikker mv.): Udvalgte opslag interagere mere end 1000 personer
med – Gennemsnitlig: 221 personer.

Eksempler på data bag producerede videoer:

De udvalgte videoer kan ses her:
Video 1. event: https://www.facebook.com/surfraft/videos/1893221247394849/
Video 4. event: https://www.facebook.com/surfraft/videos/255349028661265/

Afsluttende bemærkning
Tak for støtten i 2018! Den har været uvurderlig og har medført, at vi endnu engang har haft mulighed for ikke blot at eksekvere de nu
officielle danske mesterskaber i surfing, men tilmed også udvikle touren, så den i endnu højere grad er blevet professionaliseret samt
attraktiv for folk i og uden for miljøet.
Tak!
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