GUIDE 13. maj 2020

Corona-guide til SUP og surf foreninger i
Dansk Surf & Rafting Forbund
På baggrund af kulturministeriets nye retningslinjer for udendørs idræt og sundhedsmyndighederne lempelse af afstandskravet fra 2 meter til 1 meter justere vi nu vores guidelines. Forsamlingsforbuddet om
max 10 personer gælder dog fortsat, og principperne for anvendelse af klubudstyr bør efterleves.

TRÆNING I GRUPPER
Vi anbefaler nu, at træning i grupper foregå indenfor vores alm. anbefalede instruktør ratio som er 1:8.
Træning i grupper er dog forudsat, at restriktionerne omkring afstand, rengøring og brug af udstyr fortsat
efterleves. Ønskes der træning af flere end 8 personer skal grupper træne forskudt og/eller træne med
tilstrækkelig afstand til hinanden, da forsamlingsforbudet på max 10 personer fortsat er gældende.

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
hvornår og hvor ofte medlemmerne i foreningen må anvende udstyret. Se DSRFs særlige retningslinjer
for brug af klubfaciliteter og klubudstyr. Klubbens bade- og opholdsfaciliteter bør fortsat holdes lukket.

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

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 sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

#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.
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