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Verksamhetsberättelse Svenska Surf förbundet 2020. 
 
SSA genomförde sina planerade svenska tävlingar Winter Classic samt SM i surf. Båda 
tävlingarna arrangerades på Torö stenstrand. Landslaget deltog inte i några internationella 
tävlingar. Dessa tävlingar har skjutits upp till 2021. Samtliga i landslaget är fortfarande i ett 
satsande läge och ägnar sitt liv åt att prestera på kommande tävlingar. 2020 var ett mellanår 
och vi glädjas åt den genuina entusiasm som råder i landslaget 
 
Surf SM 
 
Resultat 
Junior.  

1. Frank Mård. 
2. Julian Serlachius 
3. Rasmus Persson 

Damer. 
1. Sanna Hörvallius 
2. Deva Perez Orviz 
3. Malis El-Solh 

Open. 
1. Arvid Liljeforss 
2. Erik Lundberg 
3. Doyle Clare 

 
 
Winter Classic. 
Resultat. 
Bästa våg. Arvid Liljeforss. 
Största våg. Nick Holmgren. 
 
 
Svenska surf veckan i Penice 1-6 december 2020. 
Arrangerades i samarbete med Surf Lodge i Penice. 
 
 
RF 
SSA har en fortlöpande dialog kring frågan med RF. De vill att vi ska gå samman med ett 
annat förbund som redan är med i RF. Dialog med andra förbund pågår. 
 
 
SOK 
SSA har en fortlöpande dialog med SOK och har regelbundna avstämningar.  
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SUP 
Frågan om vem som ska ansvara/sköta SUP avgjordes i CAS skiljedomstol under 2020. SUP 
ska ligga under ISA vilket innebär att SSA ansvara för SUP internationellt och för att 
arrangera SM.  
 
 
Sociala Media/Hemsida, Facebook, Instagram & Twitter/ Media 
Ingen i SSAs styrelse har utsetts eller tagit på sig uppdraget att sköta sociala media eller 
hemsidan.Det har sköts fortlöpande av nuvarande styrelse. 
 
 
Domar verksamhet 
Brisen på utbildade domare på Sverige är ett problem SSA behöver se över och ta fram en 
åtgärdsplan för att utbilda fler domare. 
 
 
Sponsorer 
SSA och dess styrelse vill tacka alla sponsorer för sitt stöd. Utan Er kan vi inte göra det 
möjligt att delta i eller arrangera surf tävlingar. För att SSA ska bli attraktivare för sponsorer 
behöver vi ett större stöd och hjälp från de atleter som representerar Svensk landslaget. 
SSAs styrelse har försökt att arbeta mer långsiktigt med sina sponsorer och utarbeta en 
gemensam vision under 2020. 
 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft regelbundna möten. Huvuddelen av alla möten har genomförts via 
Messenger Allt styrelse arbete bedrivs enligt SSAs stadgar helt ideellt. Inga ersättningar eller 
arvoden har betalats ut till styrelsen. 
 
 
 
 
 
SSAs nuvarande sekreterare Peter Gibson 
Stockholm 2021-01-18 


