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HVAD ER DANISH NATIONAL SURFING DAY?

Siden 2004 har hele verdens surf community afholdt den årlige begivenhed; International Surfing 
Day. Dagen er skabt for at fejre surf sporten og surf kulturen, men også for samtidig at sætte fo-
kus på vores miljø og vores bæredygtige ressourcer i havet.

Danish National Surfing Day ligger sig op af International Surfing Day og afvikles derfor også én 
gang om året på samme tidspunkt som den internationale mærkedag; den tredje lørdag i juni 
måned. Formålet med Danish National Surfing Day er på samme vis, at hylde og fejre surf sporten 
i Danmark og samtidig sætte fokus på vores miljø. Med over 8.000 km. kyststrækning i Danmark 
er der god grund til at passe godt på vores kyster og vandmiljøer, og Danish National Surfing Day 
giver surf miljøet mulighed for at give noget tilbage til naturen og de vandmiljøer vi alle elsker at 
benytte.

Med Danish National Surfing Day ønsker Dansk Surf & Rafting Forbund at:

• Motivere alle foreninger under DSRF, andre relevante sociale fælleskaber, kommercielle  
 forretninger eller private og grupper, til at afvikle en event som sætter fokus på surf sport- 
 en og beskyttelsen af vores vandmiljøer i Danmark.

• Skabe flere aktive udøvere på landsplan og generere flere dygtige lokale ildsjæle

• Sætte fokus på miljøet omkring vandet

• Skabe en større fælleskabsfølelse mellem forbund, foreninger og individer i surf miljøet
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HVORDAN KAN DU HJÆLPE?

Idéen er at alle (uagtet organisationsform) afholder hver deres individuelle event den tredje lørdag 
i juni måned. Alle events kommunikeres og brandes via et interaktivt kort på en fælles online plat-
form: dsrf.dk/danish-national-surfing-day.

Der er ikke sat en fast ramme for hvad den enkelte forening, organisation, virksomhed eller fæl-
leskab skal udrette på dagen og tanken er dermed at det kun er kreativiteten, som sætter grænser 
for, hvordan sporten og vores vandmiljø kan sættes på dagsordenen ved den enkelte event.

Vi foreslår at eventen har ét eller begge af følgende fokus:

1. ”Kom-og-prøv-aktivitet” hvor alle inviteres til at prøve kræfter med sporten. Hovedformålet  
   er at præsentere sporten for nye og øge antallet af surfere i Danmark
2. ”Beach Clean-Up” aktivitet hvor fokus er at få samlet skrald ind på de danske kyster og   
   ved/i andre former for vandmiljøer (havne, søer, åer m.v.)

Det nærværende dokument giver en guide til pkt. 2; ”Beach Clean-Up” aktiviteten. En guide til pkt. 
1; ”Kom-og-prøv-aktivitet” kan downloades på dsrf.dk/danish-national-surfing-day.



Sørg for at have skraldeposer, handsker, skraldestænger etc. klar til dagen. Brug Beach Clean-
Up tjeklisten for at være sikker på at i har husket det hele.

Hvis i ønsker at sortere affaldet eller at kommunen stiller krav til sorteret affald, skal i huske at 
gøre plads til dette og skaffe for eksempelvis 4-5 skraldespande til diverse kategorier af skrald. 
Sorteringskategorierne kan tage udgangspunkt i de kategorier kommunen anvender eller den 
lokale genbrugsstation. Husk dog at sortering tager tid og kræver folk.

For at få sat fokus på jeres ”Beach Clean-Up” er det naturligvis en god idé at sende en invitation 
til lokalavisen / pressen. Lykkedes det ikke at få dem ud på dagen så send en opfølgende pres-
semeddelelse hvor i fortæller om arrangementet.

PLANLÆGNING AF BEACH CLEAN-UP

FØR EVENTEN

I skal starte med at finde en god beliggenhed for jeres ”Beach Clean-Up” base. Det kan for 
eksempelvis være foran jeres klubhus eller et andet sted som kommunen eller en institution vil 
stille til rådighed. For at få mest muligt ud af et beach clean up arrangement skal i dernæst få 
lokaliseret det område (strand, havn, søbred el.) i jeres lokalområde, som giver bedst mening at 
rense for affald. Vælg som udgangspunkt det område, hvor i vil kunne opsamle mest skrald.

Fastsæt dernest et tidsrum for jers ”Beach Clean-Up”, f.eks. 2 timer. Det er en god idé, at ar-
rangementet ikke varer for lang tid, eller at deltagerne selv kan vælge, hvor lang tid de ønsker 
at deltage.

I skal efterfølgende tage kontakt til og informere den tekniske forvaltning i kommunen om, at 
i afholder en ”Beach Clean-Up” event. Ved henvendelse til kommunen bør i også forsøge at få 
lavet en aftale med kommunen om afhetning af affaldet. Husk i den forbindelse at oplyse kom-
munen om hvor i placere skraldet når aktiviteten er slut.

Læg et program for dagen og få styr på hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Fordel arbejds-
opgaverne ligeligt i mellem de ansvarlige frivillige således alle føler sig involveret. Husk god 
forplejning (kaffe, the, vand, snacks m.v.) til alle deltagere på dagen.

At afvikle et ”Beach Clean-Up” arrangement er med lidt god planlæggende ikke særlig omfat-
tende, men kan have en enorm impact på lokalmiljøet - særligt hvis det lykkedes at få mange 
mennesker involveret.

Der produceres over 335 mio. 
tons plastik om året

Kun 18% af det plastik der 
produceres genbruges

Der er fundet plastik i maven på 
mere end 90% af alle søfulge

Knap 1/4 af torsk har spor af 
plastik i sig

De såkaldte ”plastikøer” i ver-
dens have dækker et areal på 

størrelse med Afrika

Det tager mere end 500 år at 
nedbryde plastik i naturen



BEACH CLEAN-UP TJEKLISTE

Opret arrangementet på www.dsrf.dk/danish-national-surfing-day

Skraldeposer, handsker og eventuelt skraldestænger* 

*I kan eventuelt høre kommunen om de vil stille skraldestænger til rådighed.

Borde, stole og eventuelt pavillon til ”Beach Clean-Up” basen

Kaffe, the, vand og snacks (kage, frugt m.v.)

Lav et program for dagen og udpeg et specifikt område

Kontakt kommunen og få eventuelt en aftale om afhentning af skrald

Eventuelt skraldespande til sortering

Send en invitation til den lokale avis/presse





PLANLÆGNING AF BEACH CLEAN-UP

Det er selvfølgelig en god idé at tjekke vejrudsigten op til arrangementet og på selve dagen såle-
des i er forberedt. Husk fx solbriller, regnjakke m.v.

De ansvarlige for arrangementet bør mødes i god tid og gøre alt klart således deltagerne kan 
komme igang med det samme. Når alle deltagere er mødt op, så hold gerne et kort informati-
onsmøde, hvor alle vigtige oplysninger om arrangementet gives.

Når i starter så send gerne deltagerne i forskellige retninger eller derhen, hvor der ligger mest 
skrald til at starte med. Husk at have folk klar til at tage imod de fyldte skraldesække og hjælp 
med en eventuel sortering af skrald.

Når arrangementet er slut kan i eventuelt forsøge at veje det indsamlede skrald eller estime-
re hvor meget skrald i har samlet i relation til de facts der findes omkring affald. Kør dernæst 
skraldet på genbrugsstationen eller stil det et sted efter aftale med kommunen.

HUSK at få taget et stort fællesbillede som kan sendes til pressen og bruges på hjemmeside, 
sociale medier m.v.

PÅ SELVE DAGEN

TRASH ART KONKURRENCE

Hvis i vil gøre endnu mere ud af jeres ”Beach Clean-Up” event kan i overveje at lave en såkaldt 
”Trash Art” konkurrence. Aktiviteten kan på en sjov og anderledes måde være med til, at sætte 
yderligere fokus på miljøet - særligt blandt de yngre deltagere.

Aktiviteten går ud på, at alle dem der medvirker i ”Beach Clean-Up” eventen laver en form for 
kunstværk, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Se billede på side 2 for inspiration

Tag et billede af alle kunstværkerne og smid det på Facebook og/eller Instagram med 
#TrashArtDNSD. Disse vil så senere indgå i materialet for den videre udvikling af konceptet for 
Danish National Surfing Day.
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