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



IDÈER TIL ”KOM-OG-PRØV” AKTIVITETER

”KOM-OG-PRØV” SUP

At afvikle et ”kom-og-prøv” arrangement kan med en håndfuld frivillige og lidt udstyr gøres for-
holdsvis nemt. Der behøves ikke det helt store setup, da det vigtigste er at komme på vandet og 
vise sporten frem for nye, som måtte have interesse i at prøve surfing eller SUP. For foreninger 
kan et ”kom-og-prøv” arrangement minde om åbent hus i klubben.

I bestemmer selv om jeres ”kom-og-prøv” aktivitet skal strække sig over 1 time eller en hel 
dag, om i vil præsentere forskellige aktiviteter, lege, konkurrencer m.v. og om dagen skal inde-
holde andre sociale tiltag såsom fællesspisning og andre strandaktiviteter.

Vi vil i denne guide komme med eksempler på en række af aktiviteter som kunne være en del af 
jeres ”kom-og-prøv” arrangement.

Denne aktivitet er den mest almindelige og alsidige. Det handler helt konkret om at give nye en 
smagsprøve på surf og/eller SUP sporten. Målet bør være at vække interessen for at dyrke surf 
sporten og for foreninger kan aktiviteten være en god rekruteringsplatform for nye medlemmer.

En god idé kan være at dele ”kom-og-prøv” seancen op i moduler á for eksempelvis 30 minutter. 
På den måde kan i nemt disponere over det udstyr i har til rådighed og give de, på positiv vis, 
utålmodige fremmødte, et konkret tidspunkt for hvornår de kan komme på vandet. Samtidig 
kan i tildele jeres instruktører/frivillige de moduler (tidspunkter) som de skal være ansvarlige 
for. 

I kan vælge at køre modulerne som et først-til-mølle princip på dagen. Ønsker i dog at kende 
deltagerantallet på forhånd pga. begrænset pladser kan i overveje at oprette en ”doodle-af-
stemning” på www.doodle.com og bruge linket som tilmelding til arrangementet.

For at kunne bruge arrangementet målrettet til for eksempelvis at få nye medlemmer i forenin-
gen kan i overveje, at anmode folk om at notere deres navn og emailadresse ved ankomst. I kan 
efterfølgende sende alle deltagerne mere information om klubben, medlemsskab m.v.



LEG I BØLGER

Denne aktivitet kræver at arrangementet foregår ved kysten. Selv de mindste bølger kan være 
sjove at lege rundt i for deltagere i alle aldre. Husk at have en frivillig på land som kan fungere 
som livredder således sikkerheden er på plads.

Hvis i har mulighed for det så sørg for at have forskellige boardtyper klar: bodyboards, longbo-
ards, shortboards, SUP boards etc. Det giver folk mulighed for at opleve forskellen mellem de 
forskellige typer af surf discipliner.

Til modsætning fra ”kom-og-prøv” SUP aktiviteten vil det være en god idé at afsætte mere tid til 
at den enkelte deltager kan være længere tid i vandet. Det kan fortsat være en god idé at køre 
aktiviteten i en form for moduler således i kan holde overblik over hvem der er i vandet.



TANDEM PADDLING - SUP

Tandem Paddling er en aktivitet som kan laves til et race eller en udfordring. Det går ud på 
at man er minimum to personer på et board. Det kan være svært nok i sig selv, men hvis der 
mangler udfordring kan man lave en lille konkurrence mellem flere teams.

Der findes også store ”XL-SUPs” som er designet til at have flere personer på boardet. Aktivite-
ten er sjov og meget inkluderende. Enkelte surfshops har de store XL-SUPs liggende til udlej-
ning.

FUN RACES - SUP

Fun Races kan være alt fra den traditionelle racing (fra A til B, bane med bøjer etc.) til for ek-
sempelvis tandem taddling. Det grundlæggende er dog at det bør foregå på et niveau hvor alle 
kan være med. Formålet skal således være at skabe en sjov aktivitet, som styrker fællesskabet 
og fanger interessen hos potentielle nye SUP udøvere.

STAFET RACE - SUP

Stafet race, også kaldet relay race, er en sjov konkurrence mellem teams. Man kan være kreativ 
og lave et stafet race på mange forskellige måder. Grundprincipperne er dog at man er inddelt 
på forskellige teams bestående af x antal personer. Hver person skal padle en lille rute og det 
team som først kommer igennem ruten har vundet.

Hvis det skal være ekstra udfordrende kan man indlægge forskellige ”forhindringer” på ruten. 
Det kan være alt fra bøjer i vandet til et stykke brænde som skal kløves på land eller en gåde 
som skal løses. Det er kun kreativiteten som sætter begrænsningen her.





Grill og hyggelige sociale tiltag

Det er en god idé at have aktiviteter på land, som ikke nødvendigvis handler om surfing, men 
giver deltagerne eller eksistrende frivllige i en forening, mulighed for at lære hinanden bedre 
at kende. Det er typisk de sociale bånd der bliver skabt, som kan være med til at få folk til at 
fortsætte med at dyrke sporten.

Vi foreslår derfor at at man slutter dagen af med en hyggelig grill eftermiddag/aften eller må-
ske fælles pizza for en mindre egen betaling.



”KOM OG PRØV” TJEKLISTE

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

Tilbyd eventuelt flere forskellige boardtyper på dagen

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

Lav et program for dagen og find tilstrækkelige frivillige/instruktører

Opret eventuelt tilmelding via www.doodle.com

Find eventuelt borde, stole, telte, skraldespande mv. som kan stilles op på dagen

Kommuniker jeres event lokalt og send en invitation til den lokale avis/presse



DANISH NATIONAL 
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