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Såfremt du træner på egen hånd bør du aldrig gå på kompromis med sikkerheden og derfor anbefaler 
vi, at du finder et beskyttet område i nærområdet. Fortæl altid dine nærmeste hvor du tager hen og hvor 
længe. DSRFs generelle anbefalinger er, at du aldrig tager alene på vandet.

SELVTRÆNING

MAKKERPAR
Vores anbefaling er at træning primært foregår i faste makkerpar. Du og andre vil derved fortsat bliver 
minimalt eksponeret for coronavirus, og din buddy er med til, at øge sikkerheden på vandet. I foreningen 
kan i med fordel opfordre jeres medlemmer til, at danne faste makkerpar og lave en oversigt over faste 
træningstider, således i undgår at være for mange personer samlet omkring klubben.

RENGØRING
Sørg for at der altid er god hygiejne i foreningen. Gør almindeligt håndsprit tilgængeligt og brug fx hand-
sker når låsesystem til container og grej samt klubbens udstyr håndteres. Følg altid de generelle retn-
inslinjerne for rengøring, vask og afspritning, som kan downloades på sundhedstyrrelsens hjemmeside.

FØLG ALTID SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER

STAY STOKED
Fortsæt med at sprede god karma på afstand når du møder andre mennesker. Brug shaka fremfor en 
krammer. Respektér andre og bed andre om, at respektere afstandsprincipperne og sundhedsmyndighe-
dernes generelle anbefalinger.

Er du syg? 
Bliv hjemme

Host eller 
nys i ærmet 

Undgå
håndtryk

Vask dine 
hænder tit

Hold afstand 
til andre

#dsrfcorona
Vi søsætter løbende forskellige initiativer med udgangspunkt i online værktøjer og opfordre foreningerne 
til, at dele de gode eksempler på aktiviteter. Søg derfor inspiration på dsrf.dk og hos hinanden.
Brug #dsrfcorona når du/i laver opslag på sociale medier.

UDSTYR
Vi anbefaler fortsat, at medlemmer, i det omfang det er muligt, anvender eget udstyr. Anvendes klubbens 
udstyr bør det kun være board, leash, padle og vest som lånes ud. Begræns samtidig tidsrummet for hvor-
når og hvor ofte medlemmerne i foreningen må anvende udstyret. Se DSRFs særlige retningslinjer for 
brug af klubfaciliteter og klubudstyr. Klubbens opholdsfaciliteter bør fortsat holdes lukket.

SMÅ GRUPPER
I forlængelse af de nyeste retningslinjer fra DIF anbefaler vi, at træning også kan foregå i mindre grupper 
á max 5 personer inkl. instruktør. Træning i mindre grupper er dog forudsat, at restriktionerne omkring 
afstand, rengøring og brug af udstyr efterleves. Desuden bør klubber informere medlemmer og instruk-
tører om betingelserne for, at træne i små grupper.


