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DRØMMEN DER BLIVER TIL 
VIRKELIGHED …

Forestil dig en offentlig park hvorigennem der løber en dejlig flod med brusende vand, bølger og hvide 
skumtoppe. På floden er der mennesker der dyrker idræt i gummibåde og kajakker og på surfboards og 

riverboards. I parken sidder der nogle familier som nyder solen og spiser frokost i det fri. 

Et ny forelsket par prøver kræfter med en slackline i det behagelige loungeområde som er tildækket 
med sand og strandstole imens de unge piger og drenge hænger ud på skatearealet, hvor de træner 
deres motoriske færdigheder. Samtidig er en far i færd med at lære sine børn at rulle i kajak imens en 

anden gruppe arbejder med livredning.
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 1 White water er betegnelsen for strømmende vand som man ser i naturlige floder.

VISON
DRAGØR CENTRUM FOR DET DANSKE WHITE WATER MILJØ 
Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) og Copenhagen Watersports (CWS) har over de seneste 10 år i samar-
bejde udviklet projektet Copenhagen White Water Park (CWWP). CWWP er et idrætsanlæg til udendørs vand-
sportsaktiviteter. Anlægget muliggør aktiviteter i både stillestående vand og white water, som det opleves på 
naturlige floder og elve i udlandet. White water1 skabes af en pumpestrøm, der danner vand flow af forskellig 
styrke. Anlægget giver mulighed for en lang række spændende idrætsgrene, bl.a. rafting, stand-up paddle, 
kano, kajak, riversurfing, riverboarding samt sikkerheds- og redningstræning.  
Projektet vil med en placering i Dragør være med til at etablere kommunen som centrum for en unik del af 
dansk idrætskultur, der pt. er i stærk vækst og som tiltrækker børn, unge og voksne danskere.

Projektet rummer forslag om etableringen af en række landanlæg med fokus på aktivt udeliv, friluftsliv, board-
sport samt sociale opholds- og mødesteder. Den overordnede målsætning med CWWP er at forbedre 
forholdene for vandsportsaktiviteter i Hovedstadsområdet. 
Opførelsen af CWWP vil imødekomme den stigende interesse for vandsportsaktiviteter blandt danskerne. 
CWWP målrettes flere færdighedsniveauer og aktivitetsformål, og brugerne forventes derfor både at blive 
børn, unge og voksne. 



 

Alene I hovedstadsområdet vurderes det, at der 
er en brugergruppe på 1.500 udøvere inden for 
white water og surf sporten, som vil være aktive 
brugere af anlægget. Dertil kommer udøvere som 
dyrker andre vandsportsaktiviteter og via CWWP 
vil få bedre mulighed for at blive præsenteret for 
de forskellige idrætsgrene. 

Ved etablering af CWWP i Dragør Kommune, 
vil de eksisterende lokale vandsports-
foreninger samt nyetableret foreninger kunne 
skabe nye og unikke idrætstilbud for borg-
erne. Det er målsætningen af CWWP i 
fremtiden vil organisere minimum 5 % af 
Dragør borgerne i faste ugentlige vandsport-
stilbud, og at 1 ud af 4 borgere hvert år vil 
gøre brug af et eller flere aktivitetstilbud.    

Med et fokus på vandsportens muligheder i Dragør 
Kommune vil der kunne arbejdes med en profilering 
af eksisterende og nye spots og ruteforløb, som ek-
sempelvis kitesurfspottet ‘Sydvestpynten’. Dragør har 
nogle helt unikke stedbundne kvaliteter, hvis poten-
tialer kun er delvist udnyttet og markedsført. Med en 
facilitering og målrettet markedsføring, iværksat af 
Danmarks mest udviklingsorienterede vandsportsfor-
bund, er der en unik mulighed for at Dragør vil kunne 
profilere sig inden for vandsporten på samme måde 
som Thisted Kommune har gjort det inden for surfs-
porten de sidste 10 år.

AKTIVERING AF DRAGØRS BORGERE
DESTINATIONSUDVIKLING MED 
BASIS I DET BLÅ POTENTIALE

Destinationsudvikling i Dragør
Dragør har nogle helt unikke sted-
bundne kvaliteter, hvis potentialer 
kun er delvist udnyttet og markeds-
ført. 

BRUGERNE STÅR ALLEREDE KLAR



WHITE WATER KANO



 

 

PROJEKTEJERE

Projektet er udviklet af Dansk Surf & Rafting Forbund (CVR nr. 34779333) og Copenhagen Watersports (CVR. 
nr. 37515760).

Copenhagen Watersports (CWS) er en folkeo-
plysningsgodkendt forening i Københavns Kom-
mune. Foreningen har eksisteret siden 2001, og blev 
i 2013 udnævnt som Årets Idrætsforening i Køben-
havns Kommune og i 2014 som Årets Forening i DGI 
Storkøbenhavn. Foreningen har i dag faciliteter på 
Holmen og Amager Strandpark, og er herudover 
ved at etablere en wakeboard kabelbane i Sydhav-
nen. Derudover samarbejder foreningen med 
Københavns Kommune og By & Havn om nye vand-
sportsfaciliteter i Nordhavn og udvikler sammen 
med Copenhagen International School et nyt vand-
sportsanlæg ved skolens nye byggeri i Nordhavn.  
Foreningen benytter endvidere surf spots på hele 
Sjælland og medlemmerne har jævnlige ture til 
Stevns, Hornbæk, Ishøj Strand, Tisvildeleje og Rød-
vig. 

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er nationalt 
idrætsforbund for surfing, stand up paddle, white wa-
ter sport, surfboat og redning i strømmende vand. 
Forbundet har eksisteret siden 2001 og har 2.400 
medlemmer fordelt på mere end 40 medlems-
foreninger, surf skoler, efterskoler, højskoler og pri-
vate medlemmer. Forbundet afvikler en lang række af 
events, camps og uddannelsesforløb.



 

Model: Organisationsmodel over den selvejende institution og anlæggets brugergrupper.

Copenhagen White Water Park etableres og drives som en selvejende institution, og vil blive ledet af en 
bestyrelse med repræsentanter fra de stiftende organisationer og aktive brugergrupper. Alle brugergrupper 
sikres adgang til organisationens beslutningsorganer, og som non-profit organisation vil genererede in-
dtægter indgå i projektudvikling, facilitetsudvikling og støtte til aktiviteter på anlægget. 

ORGANISERING



 

FACILITETER 
I Copenhagen White Water Park etableres følgende faciliteter:  

• White water kanaler  
• Statisk surf bølge    
• Pumpestation 
• Slutbassin/kunstig sø 
• Klub- og lagerfaciliteter    
• Byrums- og parkfaciliteter    

Der er de seneste 10 år etableret mere end 30 white water an-
læg I hele verden. CWWP anlægget er inspireret af og en 
videreudvikling af anlægget Pinkston Watersports i Glasgow, 
der åbnede i 2014

KONCEPT 
Copenhagen White Water Park er en 
nyskabende idrætsfacilitet, der giver 
mulighed for udøvelse af idrætsgrenene 
rafting, stand up paddle (SUP), kano, 
kajak, surfing og riverboarding samt 
redningstræning i strømmende vand og 
meget mere. Projektet retter sig mod 
foreninger, selvorganiserede udøvere 
samt lokale skoler og institutioner. 

Anlægget er først og fremmest et idræt-
sanlæg, med fokus på leg, motion, mo-
torisk udvikling og tilegnelse af tekniske 
færdigheder. Anlægget er målrettet ny-
begyndere og øvede med henblik på at 
skabe vækst inden for idrætsgrenene. 
Inden for riversurf og white water sport, 
vil anlægget kunne benyttes til konkur-
rencer på amatør, Danmarksmesterskab 
(DM) og Nordisk Mesterskab (NM) 
niveau.   
Med en realisering af anlægget i Dragør 
Kommune er det nødvendigt at kom-
munen indskyder et grundareal til den 
selvejende institution til brug for projek-
tet.  Herudover vil Dragør Kommune 
skulle støtte projektet med et anlægstil-
skud på 3,5 mio. kr. til anlæg. Et beløb 
som søges afsat i forbindelse med 
forhandlingerne om Budget 2017, med 
1 mio. kroner i 2017 til projektering og 
projektudvikling og 2,5 mio. kr i budget 
2018 til anlægstilskud.  

CWWP har en samlet anlægsøkonomi 
på ca. 48 mio. kr. Ud over anlæg-
sudgifterne er der 4,5 mio. kr. til udstyr,

PROJEKTINDHOLD

projektledelse og analysearbe-
jde. Ud over den kommunale 
anlægsbevilling, vil anlægget 
blive finansieret via tilskud fra 
fonde samt nabokommuner i 
Region Hovedstaden. 

Driftsmidler dækkes via kom-
munernes foreningstilskud, 
samt medlemskontingenter, 
events, udlejning, kurser o.l.

Foto: Pinkston Watersports, Glasgow
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Foto: Klubfaciliteter og depoter på Pinkston Watersports i tæt kontakt til vandet.

Copenhagen Water Water Park vil være en 
videreudvikling af anlægget i Glasgow, og vil bl.a. 
udbygges med en surf kanal. Herudover vil der 
skulle arbejdes mere med at integrere anlægget ift. 
den omkringliggende by, med fokus på et højere 
arkitektonisk udtryk således at CWWP opleves som 
en inviterende og åben offentlig park som alle kan 
få adgang til. Der arbejdes endvidere med en op-

tion om en fase 2, hvor anlægget suppleres med 
en international konkurrence kanal. 
Der indgår en række nødvendige faciliteter i an-
lægget, og herudover vil den konkrete lokalitet sk-
abe særlige muligheder for at videreudvikle projek-
tets indhold. På næste side er der oplistet forskel-
lige funktioner der som minimum vil skulle indgå i 
det kommende byggeprogram for anlægget.

Visualisering 
Skitsemodel af den tekniske 
opbygning af den kunstige 
white water og surf kanal
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VAND-
FACILITETER

Rapid Water Course lang  Wakeboard kabeltræk 
Rapid Water Course kort  Lysanlæg 
Surfbølge    Dykkeranlæg 
Vandbassin    Kajakpolobane 
Kajakrampe

STØTTE- 
ANLÆG

Klubfaciliteter   Hængekøjer 
Surf Café    Toiletter 
Food Truck    Drop Off Zone 
Værksted    Handicapparkering 
Udstyrsopbevaring   Omklædningsrum 
Overdækning

PARK- 
FACILITETER

FASE 2

Slack Lines    Longboard 
Trampoliner    Publikumsbakker 
Snakerun (skate)   Lounge 
Carver Skateboard   Grill områder 
Street SUP    Grønne arealer

World Cup Rapid Water Course 
Bassin udvidelse 
Udvidelse af klubfaciliteter

BYGGEPROGAM



 RIVERSURFING



 

CWWP har et pladskrav på ca. 15.000 m2 der 
dækker klubfaciliteter, white water kanal samt vand-
bassin. En anden mere specifik facilitet er etablerin-
gen af et ‘state of the art’ surf bølge anlæg samt 
rescue faciliteter for forskellige erhvervsgrupper som 
livreddere, brandmænd, flypersonale m.fl. Projektet 
sikres fra start  mulighed for udvidelse, således at 
der på sigt, i en senere udbygning, vil kunne skabes 
større kapacitet og mere varierede anvendelsesmu-
ligheder. Udvidelserne omhandler først og fremmest 
en udvidelse af white water anlægget med en 
konkurrence kanal, der vil forøge kapaciteten og 
herudover muliggør internationale events på EM, 
VM, World Cup og OL niveau. 

Projektgruppen har i 2015-16 været i dialog med 
forvaltningen i Dragør Kommune om mulige plac-
eringer af anlægget, og forvaltningen peger på et 
større område tæt ved Hollænderhallen. Arealerne 

omkring hallen er pt. under omdannelse til et 
rekreativt center i kommunen med fokus på både 
klubidræt og uorganiserede aktiviteter, og etab-
leringen af en ny svømmehal nord for hallen. De nu-
værende idrætsfaciliteter samt parkeringsforhold, 
har gode muligheder for at understøtte aktiviteterne 
i CWWP.  

Området hvor CWWP foreslås placeret har en stør-
relse af ca. 35.000 m2 og opfylder derfor det umid-
delbare behov på for hele anlægget inklusive ud-
videlse. CWWP falder i god tråd med idéer og 
rammer udstukket i kommunens eget notat fra 
26.5.2015 vedr. udvikling af området ved Hollæn-
derhallen. Ligeledes er området allerede lokalplan-
lagt til idræts- og fritidsformål. De planmæssige 
forudsætninger for at arbejde videre med projektet 
på kort bane er derfor til stede. På nedenstående 
kort er områdets udbredelse skitseret. 

PLACERING



 

ET VANDSPORTSANLÆG - MED FOKUS PÅ WHITE WATER &  
SURF SPORT 
I nedenstående konceptskitse er det illustreret hvorledes Copenhagen White Water Park vil kunne indplaceres 
i den nordvestlige del af grunden.



 

UDVIDELSESOPTION - INTERNATIONALT KONKURRENCEANLÆG 
Når der er brugergrundlag samt økonomi til stede, så vil anlægget kunne udvides med en konkurrence 
kanal, der vil muliggøre afviklingen af World Cup, EM og VM konkurrencer i white water sport. Udvidelsen af 
Copenhagen White Water Park vil kunne realiseres inden for det foreslåede areal, og fremtidsplanen vil ind 
gå i helhedsplanen for området.



 

 
AKTIVITETER

De primære aktiviteter i Copenhagen White Water Park er white water og surf aktiviteter som rafting, stand 
up paddle, white water, riverboard, kano, kajak og river surfing. En lang række andre vandsportsaktiviteter vil 
kunne benytte slutbassinet som træningsplads, for eksempelvis open water svømning, wakeboard, livredning, 
kajakpolo og dykning. 

Aktiviteterne retter sig mod idrætsforeninger, skoler og institutioner som de primære brugergrupper. 
Men da en stor del af de aktive inden for surfing og white water sport er selvorganiserede udøvere, 
så skal det være muligt at benytte anlægget i åbne sessioner.  Aktiviteterne er meget velegnede 
som familieaktiviteter, da de kan dyrkes sammen, men på tværs af alderskel og færdighedsniveau.  

De tilknyttede foreninger samt Dansk Surf & Rafting Forbund, vil lægge vægt på at aktivere an-
lægget i samarbejde med skoler og institutioner i Dragør Kommune, der derved vil kunne få et unikt 
lokalt aktivitetstilbud til institutionslivet og idrætsundervisningen, som led i folkeskolereformen. 

Diagrammerne på de næste par sider fremhæver mulige aktiviteter på de forskellige faciliteter.

WHITE WATER SUP



 

 

AKTIVITETS PROGRAM
   RAPID WATER COURSE (LONG & SHORT COURSE)

   SURF COURSE

   VAND- / SLUTBASSIN

KAJAK

KANO

RIVERBOARD

SLALOM

RAFTING

SUP

STRØMDYKNING

REDNINGSTRÆNING
SURFING

RIVERBOARD

SUP

SURF RESCUE

RIVERSURFING

BODYBOARD

LIVREDNING

DYKNING

KAJAKRULLE

WAKEBOARD

KAJAKRAMPE

KAJAKPOLO

REDNINGSTRÆNING

OW SVØM UDSPRING

PADDLEBOARD

FW SLALOM DW SOLOING



 

 

   PARKFACILITETER

CARVER

LOUNGE

GRILLPICNIC

SLACKLINE

LONGBOARD

TRAMPOLIN

STREET SUP

OPHOLD

WHITE WATER RAFTING



 

 

ET ANLÆG FOR ALLE 
Vi ønsker at Dragørborgerne tager dette nye anlæg 
til sig. Alle i byen skal føle sig velkomne, og alle skal 
have lyst til at deltage. Det skal være muligt at 
afholde skolearrangementer, idrætsundervisningsfor-
løb, familieaktiviteter, fætre-kusine events, livredning 
og førstehjælps kurser for alle, foreningsaktiviteter, 
og events, hvor aktiviteter tilrettelægges for at alle 
kan komme og prøve kræfter med vandsportsak-
tiviteterne.   

Det stærke fællesskab der er omkring sportsgrenene, 
den frie og inviterende kultur som er indbegrebet af 
disse vandsportsaktiviteter, vil tiltrække borgerne. 
Stærke foreninger og forbund vil skabe mulighed-
erne for at de lokale på meget kort tid vil kunne ind-
gå i et fællesskab, hvor man kan tilegne sig 
færdigheder i de nye aktiviteter på kort tid. 

IDRÆTSDETAGELSEN I DRAGØR 
Vi ønsker at vise det idrætspolitiske Danmark, at 
særlige faciliteter er med til at skabe en udvikling i 
idrætskulturen og ikke mindst idrætsdeltagelse. 
Dragørs fantastiske beliggenhed ved Øresund, med 

strandområder og flot natur der inviterer til 
padleruter langs kysten tiltrækker mange. Hoved-
stadens bedste og mest besøgte kitesurfspot, Syd-
vestpynten, vil sammen med Dragør Havn, en ny 
svømmehal ved Hollænderhallen, samt Copenhagen 
White Water Park give Dragør en unik profil inden for 
vandsporten. Der vil være store muligheder for at 
opbygge et stærkt brand omkring Dragør som Dan-
marks ‘vandsports by #1’, hvor både de traditionelle 
og de nyere vandsportsaktiviteter har de bedste 
rammer i Danmark. 

 
Undersøgelser om danskernes motions og 
sportsvaner viser, at 8% af danskerne dyrker idræt 
ved hav, sø eller å. Vi vil vise, at man ved målrettet 
facilitets- og aktivitetsudvikling kan øge vand-
sportsdeltagelsen blandt befolkningen, og udnytte 
det potentiale vi har i Danmark. I samarbejde med 
Dragør Kommune og lokale aktører vil vi arbejde 
for at minimum 15% af Dragørs borgere i fremtiden 
vil benytte vandet som fast ugentlig ramme for mo-
tionsaktiviteter. Herudover vil vi sikre os, at vi gen-

FOR OG MED DRAGØR

MARKEDSFØRING AF CWWP 
CWWP vil være Danmark første white water an-
læg. Hvis anlægget etableres i 2017-2018 så vil 
anlægget være Nordeuropas første (nord for 
Leipzig). Med internationale events og uddan-
nelsesprogrammer koblet til anlægget, er det 
oplagt at aktivere CWWP som led i kommunens 
turismestrategi. Dragør vil få et stort løft ved at få 
etableret en attraktiv kulturinstitution, der kan sk-
abe opmærksomhed, tiltrække nye kundeseg-
menter og turister. Disse kvaliteter og potentialer 
besidder dette projekt.

Foto: Street SUP er en populær aktivitet blandt børn og unge.



 

 

nem initiativer tiltrækker minimum 25% af byens 
borgere til anlægget, som vil besøge det og være 
aktive minimum en gang om året.  

ERHVERVSLIVET OG TURISMEØKONOMISKE 
EFFEKTER 

Det er oplagt at sikre et tæt samarbejde med de 
dele af det lokale erhvervsliv som vil kunne levere 
produkter og services til CWWP både i etablerings- 
og driftsfasen. Særligt samarbejde med service- 
erhverv som catering og overnatningsvirksomheder 
vil være relevant i driftsfasen. Ved andre lignende 
anlæg, er der vist gode eksempler på tætte lokale 
virksomhedssamarbejder. Dragør Erhverv kan være 
formidleren af disse samarbejdsrelationer.   

I forbindelse med events vil der komme tilrejsende 
som ikke besøger Dragør i dag. En international 
white water event vil normalt kræve minimum 4-5 
dage og have mellem 200-400 deltagende atleter, 
trænere og medhjælpere. Ud over events vil CWWP 
også være hjemsted for nationale og internationale 
kurser af 2 til 6 dages varighed. På disse kurser vil 
der oftest deltage mellem 10-30 deltagere.

“Med Copenhagen White Water Park vil 
København kunne tilbyde et unikt 
oplevelsesprodukt, som kun få storbyer i ver-
den kan tilbyde. Copenhagen White Water 
Park vil umiddelbart bidrage til øget turis-
meomsætning, lige- som den på længere 
sigt kan skabe opmærksomhed om Køben-
havn som en endnu mere attraktiv storby.“  

Wonderful Copenhagen  

“Fonden finder projektindholdet interessant i 
relation til temaer som byudvikling, under-
støttelse af trendidrætter, synergi mellem 
flere idrætsgrene/brugergrupper samt fokus 
på det aktive udeliv i Storbyen. Projektets 
indhold af en kunstig white water kanal og 
surfbølge finder Fonden nyskabende, og 
med muligheder for at udvikle en ny idræt-
skultur inden for disse særlige vandsports-
grene, der endnu ikke har kunne udøves i 
Danmark.” 

Lokale og Anlægsfonden



 

 

STOKED 
Dansk Surf & Rafting Forbund gennemfører i perio-
den 2016-2018 projektet STOKED, der er støttet af 
Nordea-fonden med 5,2 mio. kr. inden for fondens 
pulje “Det Gode, Unge Liv”. Med projektet vil 
Nordea-fonden og DSRF igangsætte initiativer der 
aktiverer mere end 15.000 danskere inden for surfing, 
stand up paddle og white water sport. Der vil i pro-
jektperioden blive udviklet tilbud i mere end 60 
idrætsforeninger I hele landet. Projektet understøtter 
udviklingen via uddannelse, etablering af grejbanker, 
lokale og nationale events, rådgivning og hjælp til 
fundraising. 

STOKED er en integreret del af DSRF's samlede 
strategi for udvikling af forbundet og sporten I Dan-
mark. På den måde vil STOKED i høj grad under-
støtte arbejdet med realiseringen af CWWP. Bruger-
grundlaget for CWWP øges i projektperioden i og 

med endnu flere danske udøvere vil komme til, og 
det vil betyde et langt større potentielt brugergrund-
lag for faciliteter i CWWP. Samtidig bliver der endnu 
bedre mulighed for på et tidligt tidspunkt, at for-
berede lokale grupper i Dragør på at kunne ibrug-
tage anlægget og i det hele taget udvikle flere lokale 
vandsportstilbud. I marts måned 2016 deltog en lokal 
Dragørborger på ISA SUP Instruktørkursus som led i 
STOKED projektet, og DSRF vil endvidere i 2016, i 
samarbejde med den lokale aktør i Dragør, forsøge at 
forankre tilbud for vandsportsforeninger i Dragør. 
Ligeledes vil vi understøtte den rekreative og selvor-
ganiserede SUP aktivitet i kommunen. Status medio 
2016 er at projektet har etableret mere end 25 nye 
foreninger i hele landet og uddannet 80 instruktører.

UDVIKLING AF DANSK WHITE WATER & 
SURF SPORT



 

 

ISA WORLD STAND UP PADDLE  AND 
PADDLEBOARDING CHAMPIONSHIPS 
DSRF og CWS har i samarbejde med foreningen 
Friends of Cold Hawaii i Thy, vundet værtsskabet af 
VM i Stand UP Paddle og Paddleboarding 2017, til 
afvikling i København og Cold Hawaii (Thy). Eventen 
afholdes primo september 2017, men der vil i hele 
2017 afvikles lokale VM-side-events ude omkring i 
danske byer.   

I VM projektet indgår, ud over eliteracet, også et 
breddesportsinitiativ; KANTRUM SUP. Konceptet har 
til hensigt at præsentere danske sup destinationer i 
udkanten (= KANT) og i de større byer (Centrum = 
TRUM). Det vil være oplagt at koble Dragør på dette 
delprojekt, og særligt markedsføre de kommende 
facilitetsprojekter og den større fortælling om Dragør 
som Danmarks surf-/vandsportsmekka over for na-
tionale og internationale idrætspolitikere. 

Eventen vil skabe international opmærksomhed på 
Danmark som vandsportsnation og vi vil skabe en 
unik platform, der skal vise Danmark frem som Eu-
ropas #1 SUP nation. Dette med fokus på de helt 
unikke forhold for at dyrke SUP på kyster, søer og 
åløb. 

DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) 
I august måned besluttede den Internationale 
Olympiske Commitee at optage 5 nye idrætsgrene 
på det olympiske program i Tokyo 2020. Surfing er 
en af de nye idrætter. Dette betyder at Dansk Surf & 
Rafting Forbund organiserer en olympisk idræt, og 
derved er et olympisk idrætsforbund. IOC regler og 
Danmarks Idrætsforbunds regler påskriver at forbund 
der organiserer olympiske idrætter skal være 
medlem af den Nationale Olympiske Committee, i 
dansk tilfælde Danmarks Idrætsforbund. Dansk Surf 
& Rafting Forbund vil efter en kommende proces der 
påbegyndes i september 2016, forventeligt blive op-
taget som specialidrætsforbund i DIF i 2017.  

Medlemskabet i DIF betyder forbedrede muligheder 
for at opnå støtte fra kommuner, fonde, sponsorer, 
og etablere elitesamarbejde under Team Danmark.  

Ligeledes betyder medlemskabet direkte driftsstøtte 
fra de nationale spillemidler som DIF fordeler til sine 
medlemsorganisationer. Det forventes at DSRF efter 
en indkøringsperiode vil modtage i størrelsen 1,5-2 
mio. kr. i årligt tilskud til drift, udviklingsprojekter og 
nye initiativer.



 

 

INTERNATIONALE RELATIONER

IRF ACADEMY

since 1998
International Rafting Federation

IRF ACADEMY ® 
Copenhagen White Water Park har i samarbejde med Dansk Surf & 
Rafting Forbund og International Rafting Federation (IRF) udviklet 
konceptet for et internationalt træningscenter for raftingsporten, 
med fokus på ungdoms- og talentudvikling, træneruddannelse og 
officialuddannelser. Konceptet er navngivet “IRF Academy” og vil 
blive et koncept som skal kunne foldes ud på verdensplan, således 
at IRF på sigt har sådanne akademier på alle kontinenter. Der eksis-
terer endnu ikke et IRF Academy® i verden. CWWP vil være det 
første IRF Academy®, og blive benyttet som træningslokalitet for 
internationale kurser og aktiviteter under IRF, hvilket vil være med til 
at skabe et unikt lærings- og træningsmiljø på anlægget, som det 
danske white water miljø vil få stor glæde af.

ISA APPROVED SURF SCHOOL 
Copenhagen White Water Park vil blive certificeret og anerkendt 
surfskole, drevet af DSRF under International Surfing Association 
(ISA). DSRF er i dag det forbund i Verden som uddanner flest instruk-
tører i surfing og stand up paddle, alene i 2016 har DSRF uddannet 
over 80 instruktører og dommere med ISA certificering, mens der på 
verdensplan i 2015 blev uddannet 150. Alle surf og SUP instruktører 
der underviser på anlægget vil få den nyeste og eneste international 
anerkendte instruktøruddannelse inden for surfsporten.

SCANDINAVIAN RESCUE TRAINING CENTER (SRTC) 
Dansk Surf & Rafting Forbund formidler redningstræning, sikkerhed 
og livredning i strømmende vand, og vil via Copenhagen White Wa-
ter Park formidle forbundets egne redningskurser og uddan-
nelsessystem, samt et international anerkendt redningssystem; Res-
cue 3 International. Livredningsaktiviteterne udvikles også i samarbe-
jde med Dansk Søredningsselskab der har stationer ved Lynetten og 
Køge Bugt. SRTC er en del af et DSRF udviklingsprojekt Safe Waters, 
som udvikles i samarbejde med Trygfonden i 2016, med henblik på 
udrulning i Danmark i årene 2017-18.

2016

SCANDINAVIAN RESCUE 
TRAINING CENTER

SRTC



 

 

NORDISK SAMARBEJDE OM WHITE WATER SPORTEN 
DSRF samarbejde med de svenske white water foreninger Falun Kanot Klub og Dala Floda Forsfarerne samt 
med Sveriges Kanotforbund og Norges Padleforbund om udvikling af white water sporten i norden. I samar-
bejdet indgår områder som uddannelse, talentcamps, landsholdstræning, certificering, og anlægssamarbejde.

Foto: Anlægget i brug til redningstræning for livreddere og beredskabsstyrelse.
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ØKONOMI
ANLÆGSUDGIFER 
CWWP har en samlet anlægsøkonomi på ca. 48 mio. kr. (2017), medregnet projektledelse, projektering og 
etablering. Projektets etableringsomkostninger bygger på erfaringer fra et lignende anlæg i Skotland, der 
blev etableret og ibrugtaget i 2014. Projektets anlægsudgifter er estimeret med erfaringstal for anlæggelse 
af klubfaciliteter i københavnsområdet, konkret prisoverslag for white water kanalen Pinkston Watersports 
fra Rapid Water Courses Ltd. og prisoverslag for diverse aktiverende faciliteter samt rådgiveromkostninger. 
Trods stærke erfaringstal, så skal de nærmere projektomkostninger selvfølgelig kvalificeres i den kommende 
projektering.

FINANSIERINGSPLAN 
Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige 
fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at 
støtte projektet økonomisk.  

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 
1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018).  Det er en forudsætning for 
denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projek-
tet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital. 

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig 
med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet.

ANLÆGSUDGIFTER Kr.

Klubfaciliteter, depoter o. lign. 8,0 mio.

Parkfaciliteter 5,0 mio.

White water & surf kanal, pumpestation 25,0 mio.

Uforudsete 3,0 mio.

Rådgivning, arkitekt & ingeniør 7,0 mio.

Analysearbejde, Idrættens Analyseinstitut 0,5 mio.

Projektledelse & driftsgrundlag år 1-3 2,5 mio.

Udstyr 1,5 mio.

Grund (35.000 m2 á 463 kr./m2) 16,5 mio.

Total 69,0 mio.





 

 

De almennyttige fonde kræver økonomisk engagement fra værtskommunen. De nævnte nøgletal er beløb-
sstørrelser som projektgruppen forventer vil kunne være dækkende for at fondene vil engagere sig på det 
skitserede niveau. Dog vil vi kunne risikere at nogle fonde kun vil modsvare kommunens økonomiske en-
gagement krone-til-krone. Grundværdien forventes aktiveret i forhold til den samlede finansieringsplan.

FINANSIERINGSPLAN Kr.

Dragør Kommune, anlæg 3,5 mio.

Dragør Kommune, grund 16,5 mio.

Hovedstads Kommuner 2,0 mio.

Nordeafonden 15,0 mio.

Lokale- og Anlægsfonden 10,0 mio.

A. P. Møller Fonden 15,0 mio.

Trygfonden 7,0 mio.

Total 69,0 mio.

DRAGØRS KOMMUNES INVESTERING 
Med politisk principbeslutning om indskud af grund i projektet og tilkendegivelse om anlægsstøtte, vil der 
være økonomisk grundlag i projektet, så det forventes at de relevante fonde vil kunne behandle an-
søgninger om støtte:

TIDSPLAN FOR FINANSIERING 2017 2018 2019

Dragør Kommune, projektering/-udvikling 1,0 - -

Dragør Kommune, anlægstilskud - 2,5 -

Dragør Kommune, grund 16,5 - -

Hovedstadskommuner, anlægstilskud (fx Københavns Kommune, 
Frederiksberg, Tårnby m.fl.)

- 2,0 -

Fond #1 15,0 - -

Fond #2 15,0 - -

Fond #3 7,0 - -

Fond #4 10,0 - -

Lån - - -

Total (mio. kr.) 64,5 4,5 0,0



WHITE WATER KAJAK



 

 

DRIFT
FLEKSIBEL PUMPEDRIFT 
White Water og surf kanalen udmærker sig ved at være fleksibel i forhold til brugergrupper og typen af ak-
tivitet, idet anlæggets vandvolume og hermed vand flow vil kunne justeres. Fleksibiliteten sikrer at anlægget 
kan målrettes flere færdighedsniveauer og aktivitetsformål. Det har endvidere den positive fordel, at drift-
sudgifterne kan varieres. Anlægget kan justeres med en variation i brug af 1, 2, 3 eller en evt. 4. pumpe til 
drift af banen.  

I det følgende skema er vist en opdeling i behov for vandflod ift. brugergrupper og aktiviteter, og hvad for-
ventede omkostninger i pumpedrift vil være.

Pumper / Flow Brugergrupper / aktiviteter Strøm Driftspris*

1 pumpe (2,5 m3/sek) Begynder, børn, træning 72 kW 158 kr./time

2 pumper (5 m3/sek) Begynder, børn, lettere øvede, træning, konkurrence 144 kW 316 kr./time

3 pumper (7,5 m3/sek) Øvede, træning, konkurrence 216 kW 475 kr./time

4 pumper (10 m3/sek) Øvede, eksperter, konkurrence 288 kW 633 kr./time

*kWh = kW x timer. Elpris ca. 2,2 kr./kWh, jf. Energistyrelsen, http://sparenergi.dk

Foto: Pumpestation på anlægget i Glasgow

http://sparenergi.dk
http://sparenergi.dk


 

 

DRIFTSBUDGET 
Driftsmodellen baseres på en selvejende institution. Med anlægget drevet som en selvejende institution 
giver det mulighed for flere foreninger som brugere, og der vil endvidere være mulighed for at stille an-
lægget og dets aktivitetsmuligheder til rådighed for Dragør, København, Tårnby og Frederiksberg Kom-
munes skoler, institutioner og andre brugergrupper.   

Driften finansieres gennem brugerbetaling fra idrætsforeninger, medlemsbetaling fra selvorganiserede samt 
afholdelse af events/kurser for skoler, institutioner, turister mv. Det forventes at idrætsforeningerne vil kunne 
opnå tilskud til brug af anlægget fra foreningernes respektive hjemstedskommune.   

De budgetmæssige hovedposter beløber sig til:

INDTÆGTER (Kr.) år 1 år 2 år 3

Kontingenter/medlemskaber 1.202.000,00 1.852.000,00 2.352.000,00

Driftstilskud, kommuner 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Café, udleje, events, kurser mv. 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Indtægter, total 1.902.000,00 2.552.000,00 3.052.000,00

UDGIFTER (Kr.)

Lønninger 675.000,00 900.000,00 900.000,00

Drift, el, vand, varme 570.000,00 750.000,00 900.000,00

Lejeudgifter 200.000,00 200.000,00 200.000,00

El pumpestation 300.000,00 500.000,00 600.000,00

Administration mv. 157.000,00 182.000,00 307.000,00

Udgifter, total 1.902.000,00 2.532.000 2.907.000

Resultat, total 0,00 kr 20.000 kr 145.000 kr



 

 

PROJEKTUDVIKLING
Projektet udvikles med en rådgivergrupper der består af de engelske white water specialister og ingeniører 
EDP.UK, de danske byrums- og skatedesignerne Gliffberg + Lykke samt den danske tegnestue Norrøn.

2017 
Projektudvikling	 og	 projek-
tering	 samt	myndighedsbe-
handling	gennemføres.

2017 
Fundraising	 hos	 fonde	 og	
hovedstadskommuner	 gen-
nemføres.

2018 
Etablering	af	anlægget	gen-
nemføres.

2018/2019 
Indvielse	 af	 anlægget	 ul@-
mo	2018	/	primo	2019

TIDSPLAN




