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Udstyr sprittes af på forhånd og det anbefales, at det kun er det enkelte medlem der selv håndtere udstyret 
fra start til afslutning af træningen. Bliver udstyret håndteret af en instruktør anbefales det at instruktøren 
bære handsker.

HÅNDTERING AF UDSTYR

RENGØRING
Foreningen børe sikre at der altid er god hygiejne.  Almindeligt håndsprit bør være tilgængeligt ved ind-
gang til udstyr og de generelle retninslinjerne for rengøring, vask og afspritning bør følges. På sundheds-
styrelsens hjemmeside kan de generelle anbefalinger downloades og efterfølgende printes og hænges op.

FØLG ALTID SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER

Er du syg? 
Bliv hjemme

Host eller 
nys i ærmet 

Undgå
håndtryk

Vask dine 
hænder tit

Hold afstand 
til andre

KLUB UDSTYR
Såfremt klubben vælger at stille udstyr til rådighed for medlemmer, bør brugen af klubudstyr begrænses 
til board, leash, padle og vest. Efter endt brug skal udstyret rengøres grundigt, vaskes og afsprittes. Brug 
eventuelt handsker i forbindelse med rengøringen.

Vi anbefaler at man IKKE anvender klubbens våddragter, men at medlemmer investere i egen våddragt, 
vådsko, handsker m.v. Det er i øvrigt en god mulighed for, at støtte op om den lokale surfbutik, og udstyret 
kan købes til overkommelige priser. Såfremt klubbens våddragter tages i brug anbefales det, at klubbens 
medlemmer tildeles personlig dragter, som kan tages med hjem efter træning.

VÅDDRAGT - KØB DIN EGEN

Ved brug af klubbens svømme- eller redningsveste, skal der efterfølgende foretages en grundig rengøring 
af vesten. Klubben kan med fordel lave et ophængssystem for, at den samme vest kun kan anvendes med 
72 timers mellemrum.

SVØMMEVEST / PFD

Mange klubber har deres udstyr opbevaret i containere eller en anden form for klubfacilitet. Sørg for at 
gøre håndsprit tilgængeligt eller anvend handsker når låsesystem, udstyr m.v. skal håndteres, og sørg for 
at der kun er ét medlem af gangen, som henter udstyr eller opholder sig i facilitetn.

KLUBFACILITET

Med de seneste udmeldinger fra myndighederne tegner der sig et billede af, at vi fortsat over lang tid skal 
vænne os til, at holde afstand til hinanden og opretholde en ekstra god hygiejne for, at undgå smittespred-
ning. Det betyder, at fælles brug af klubudstyr vil være en udfordring, og vores generelle opfordring vil derfor 
være, at medlemmer investere i eget personligt udstyr. Anvendes klubbens udstyr anbefales nedenstående:


