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Hvad kendetegner en god instruktør?
For at udvikle dine udøveres færdigheder og give dem 

en god oplevelse med surf sporten bør du som instruk-

tør b.la. være kendetegnet ud fra følgende:

• Læringspart og tillidsfuld

• Fleksibel, imødekommende og kreativ

• Tålmodig og lyttende

• Humoristisk

• Samarbejdsvillig 

Du skal vide, at du i denne rolle som instruktør kom-

mer til at fremstå som ambassadør for sporten. Du skal 

formå at vise det bedste fra sporten. Du skal samtidig 

være ambassadør for miljøet og omgivelserne på en 

god måde. Det betyder, at du skal sørge for, at der bliver 

ryddet op efter dig, og at du kommunikerer vigtigheden 

i, at vi alle sammen skal være til stede og i stand til at 

bruge naturen fremover. På den måde kan du samti-

dig få indprintet den gode surfstil hos dine elever, og 

forhåbentlig kommer de også til at være ambassadører 

for sporten en dag. Som instruktør påtager du dig også 

en moralsk forpligtelse over for reglerne i sporten, og 

du vil i nogle sammenhænge også kunne holdes juridisk 

ansvarlig for de aktiviteter, du gennemfører.

INSTRUKTØRROLLEN
AT INTRODUCERE NYE 
UDØVERE TIL SPORTEN ER DIN 
VIGTIGSTE ROLLE

Indledning

Vi ser gerne, at de nye instruktører varetager et ansvar 

for at undervise sikkert og modent på stranden og i van-

det. Du vil blive trænet i at kunne have hold med mange 

elever og udføre en fyldestgørende lektion. Samtidig 

får du den nødvendige viden til at kunne blive ansat i en 

surf organisation med gældende licens.

Som surfinstruktør skal du være med til at introducere 

nye udøvere for sporten, hvor fokus er på en god oplev-

else i sikre og trygge rammer. Du er rollemodel for an-

dre udøvere, og du skal derfor udvise forståelse, vejlede 

og lære om forskellige forhold omkring surf. Du skal for-

midle din viden via teori og praksis og bl.a.:

• Tilegne dig viden og færdigheder der skaber 

tryghed og sikkerhed på vandet 

• Være i stand til at tilpasse dine undervisningsteknik-

ker, så du imødekommer udøvere på forskellige 

niveauer

• Være struktureret og god til at kommunikere

• Udvise gejst og passion for at motivere 

• Skabe en positiv atmosfære som danner grundlag 

for læring

Uddannelsen har til formål at kvalificere deltagernes 
kompetencer til at kunne undervise begyndere i at 
surfe og/eller henvende sig til øvede surfere, som 
ønsker at deltage i specifikke fagområder (spotkurser). 
Disse kurser udbydes som en del af DSRF’s uddannelse 
repertoire. Instruktøruddannelsens opsætning og 
indhold bliver etableret på baggrund af andre 
nationale og internationale instruktøruddannelser samt 
forbundets erfaringer.
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hjælpe dig med at løse konflikten på en konstruktiv 

måde: 

• Vær åben, tålmodig og rolig

• Overvej om du selv har skabt konflikten

• Respekter alle udøverne

• Forsøg at løse konflikten på et tidligt stadie ved at 

lytte tålmodigt til de involverede

• Vær opmærksom på dit sprogbrug og overvej at 

spørge om hjælp, hvis konflikten eskalerer 

REGELSÆT FOR UNDERVISNING
For at forebygge skader og etablere en god relation 

til dine udøvere bør opvarmning være en del af enhver 

lektion. Det gælder også, selvom du har med børn 

eller unge mennesker at gøre. Disse ytrer måske ikke 

det store behov for opvarmning og udstrækning, men 

det er vigtig at du stadig gennemgår opvarmningen. 

Opvarmningen er med til at skærpe deltagernes fokus 

og forberede dem på undervisningen. Du bør:

• Være klar når udøverne ankommer

• Placere eleverne i en halvcirkel omkring dig – 

gerne i læ for vinden, så du har deres opmærksom-

hedUndgå at deltagerne står med front mod solen 

så de ikke kan se digHave overblik over udstyret 

og hvor det er placeret

• Forsøg at huske hinandens navne – det er med til 

at få alle til at føle sig godt tilpas

• Være humoristisk og positiv i din tilgang

Det er din opgave som instruktør at motivere udøverne 

i undervisningen, så de forbedrer deres færdigheder, 

tilegner sig nye og har det sjovt. 

VARIER UNDERVISNINGEN
Sørg for at variere din undervisning, så træningen ikke 

bliver ensformig, da du ellers på sigt risikerer at miste 

dine udøveres interesse, gejst og opmærksomhed.

God kommunikation er vigtigt for at skabe et rum, hvor 

udøverne kan udvikle deres færdigheder. For at fast-

holde udøvernes opmærksomhed i en gruppe, er der 

flere teknikker, du kan gøre brug af:

• Giv korte, simple og meningsfulde instruktioner

• Giv konstruktiv feedback

• Vær omstillingsparat og modtag konstruktiv feed-

back 

• Gør brug af synlige signaler til at guide udøverne 

på vandet

• Sikre tovejskommunikation, f.eks. ”Kan alle høre 

mig?”

• Brug en fløjte til at tilbagekalde eller markere en 

nødsituation 

LIGEVÆRDIG BEHANDLING AF UDØVERE
I enhver undervisningskontekst bør alle udøvere be-

handles ens uanset deres køn, religion og eventuelle 

handicap. Du må ikke krænke eller chikanere udøverne. 

Du bør udvise hensyn og den samme interesse og 

støtte over for udøvere med nedsat funktion, og det 

er vigtigt, at alle får lige mulighed for opmærksomhed 

og hjælp.

TAG ANSVAR OG VÆR PROFESSIONEL
Du skal holde dig opdateret omkring sikkerhedspro-

cedurer og sikre dig, at udstyret og faciliteterne lever 

op til standarderne. Derudover har du som underviser 

en række moralske forpligtelser over for udøverne. Det 

er vigtigt at udvise kontrol og respekt og tage ansvar 

for dine handlinger. Som instruktør bør du også sørge 

for at være godt forberedt og udvise god opførsel og 

punktlighed.

KONFLIKTHÅNDTERING
Rollen som instruktør kan være forbundet med situ-

ationer, hvor der opstår konflikter, der involverer dig, 

udøverne eller andre personer generelt. Følgende kan 

Kommunikation
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INKLUDER ALLE
Det er din opgave som instruktør, at alle deltagerne 

føler sig inkluderet i undervisningen – uanset deres 

alder, niveau, køn, motivation mv. Der vil ofte være 

stor individuel forskel på deltagerne. Nogle har ingen 

eller meget lidt erfaring med surf. 

VURDER ELEVERNES NIVEAU
For at forebygge skader og tilpasse undervisningen 

til deltagerne bør du også vurdere udøvernes niveau. 

Det kan du gøre ud fra en visuel vurdering af deres 

fysiske niveau, men du kan også se, hvordan de begår 

sig på land eller vand. Det er også altid en rigtig god 

idé at spørge udøverne ind til deres erfaringer med 

surf, inden i starter lektionen.

TILPAS TRÆNINGEN
Afhængigt af om det er voksne, unge eller børn du 

har med at gøre, er der ofte forskellige motiver for 

at dyrke surf. Du bør derfor tilpasse træningen efter 

behov. 

GIV UDØVERNE SUCCES
Sørg for at have fokus på, at give dine udøvere en 

oplevelse af, at de lykkes og har succes med trænin-

gen, da for mange nederlag på sigt kan betyde man-

glende motivation.

EVALUER DIN UNDERVISNING
Dine udøveres vurdering af din undervisning er utrolig 

vigtig, da du på den måde kan evaluere og forbedre 

dine undervisningsmetoder. Vær derfor opsøgende, 

og spørg deltagerne, hvad de synes om undervisnin-

gen, hvad der fungerede og ikke fungerede osv. Det 

er en god idé at notere feedbacken ned, så du fre-

madrettet kan gøre din undervisning endnu bedre.
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• Sørg for at der er vand til deltagerne, så du undgår 

dehydrering. Selvom det kan være koldt sveder vi 

meget, specielt i våddragt

• Tjek og organiser udstyret

I begyndelsen af undervisningen:
• Byd velkommen til dine surfere og introducer dig 

selv. Denne del er meget vigtig for at etablere et 

godt førstehåndsindtryk

• Forklar målet for lektionen

• Tjek niveauet hos dine surfere. Brug spørgsmål 

eller smid dem i vandet til en svømmetur

• Forklar og sæt sikkerhedsgrænser (hvor må vi 

være, hvad skal vi passe på osv.)

• Forklar lidt omkring fysiske begrænsninger, og at 

vi skal lytte til kroppen

• Husk at fortæl dem, at du skal have deres fulde op-

mærksomhed, og at der skal være ro, når du taler

• Start aktiviteterne uden for meget snak!

Under undervisningen:
• Undgå lange instrukser. Hold det simpelt og 

tydeligt

• Vær høflig og underholdende

• Når du demonstrer, forklarer du samtidig

• Tilpas din undervisning til forholdene

• Husk variation i dine øvelser

• Giv feedback løbende under undervisningen

• Hold din feedback positiv, også selvom de kan 

være besværlige at arbejde med

• Spørg gerne ind til deres oplevelse af øvelser og 

undervisning undervejs

Efter undervisningen:
• Saml gruppen og gennemgå de vigtigste ting fra 

undervisningen

• Giv en samlet feedback til dem som gruppe

• Giv muligheder for at praktisere mere surf

• Fortæl dem om foreningsstruktur, og hvor de kan 

melde sig ind i en klub

• Spørg om hjælp til at rydde op sammen med dig

ORGANISERING AF 
UNDERVISNINGEN
MED GOD FORBEREDELSE OG 
ORGANISERING BLIVER DINE 
SURFERE GLADERE

Det kræver både viden og færdigheder at organ-

isere undervisningen, så det er en god oplevelse for 

udøverne, og sikkerheden er i orden. De omskiftelige 

forhold ved at undervise i vandmiljøet adskiller sig fra 

land, og det kræver, at du har overblik og sans for sik-

kerhed, er omstillingsparat og har gennemtænkt din 

plan for undervisningen nøje. Du bør være i stand til at:

• Udarbejde et undervisningsforløb der kan tilpass-

es

• Undersøge de fysiske forhold (område, vejr mv.) 

grundigt og håndtere eventuelle problemer fors-

varligt 

• Udarbejde en plan B og også gerne en plan C

• Tilpasse undervisningen for at tage hensyn til indi-

viduelle behov

• Behandle udøverne ens

• Håndtere konflikter på en fair måde

• Tage notater for at vurdere effekten af undervisnin-

gen

• Fordele passende opgaver til udøverne

• Være på forkant med vejret

SELVE UNDERVISNINGEN
Dette er en guide til, hvordan du kan strukturere din 

undervisning. Før, under og efter undervisningen har 

du forskellige momenter, der kræver din forberedelse 

og opmærksomhed. Se på disse punkter og visualiser 

dig selv i processen.

Før:
• Ankom tidligt og tjek forholdene på spottet

• Vurder mulige justeringer i forhold til det du ob-

serverer

• Hav styr på din nødplan
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FØRSTEHJÆLP
Som instruktør skal du være klar over, hvordan du 

udøver førstehjælp på stedet eller får tilkaldt den 

nødvendige hjælp, hvis du ikke selv kan løse prob-

lemet. 

I tilfælde af at en ulykke opstår, er det vigtigt at gå 

frem efter ’Førstehjælpens 3 Hovedpunkter ved Ulyk-

ker’. 

1. Skab sikkerhed: At skabe sikkerhed handler om 

at eliminere potentielle farer, der udgør en sikker-

hedsrisiko for den tilskadekomne eller for dig selv

2. Giv førstehjælp: Når der er skabt sikkerhed på 

skadestedet, skal du starte med at vurdere per-

sonen og give den nødvendige førstehjælp i den 

rigtige rækkefølge

3. Tilkald hjælp: Ring til Alarmcentralen på 1-1-2. 

Oplys hvem der ringer, hvad der er sket, og hvor 

mange tilskadekomne der er. Det er vigtigt at 

oplyse om de tiltag, der allerede er gjort for at 

stabilisere den tilskadekomnes tilstand

Forholdene skal vurderes ud fra en risikovurdering af 

dig selv. Det er op til dig at bestemme, hvordan un-

dervisningen finder sted, og om nogle af de lokale 

forhold udgør en risiko for farlig undervisning. 

SIKKERHED
HAR DU STYR PÅ 
SIKKERHEDEN KAN DU OGSÅ 
UNDERVISE

Instruktøren har et lovmæssigt og moralsk ansvar 

for, at udøverne er i sikre hænder, når de begiver sig 

ud på vandet. Et sikkert læringsmiljø er også en fo-

rudsætning for, at udøverne får en god oplevelse med 

sporten. Du skal være i stand til at udarbejde en plan 

for, hvordan du vil takle en eventuel nødsituation. En 

nødsituationsplan skal indeholde: 

• En beskrivelse af processen og en klar rollefordel-

ing over de opgaver eventuelle nøglepersoner 

skal stå for

• Detaljer og kontaktoplysninger på nærmeste 

lægehjælp 

• Placering af førstehjælps- og redningsgrej, hjerte-

starter/AED og eventuel livredder

• En vurdering af responstiden for udrykning-

skøretøjer og adgang via redningsveje

• Adressen på stedet hvor træningen bliver afholdt

REDNINGSNUMMER
Nødsituationsplanen bør også indeholde det aktuelle 

redningsnummer bestående af et bogstav og 3 tal 

(f.eks. N360). De findes på grønne skilte overalt i Dan-

mark, hvor der er adgang til vand. Redningsnummeret 

giver Alarmcentralen præcise koordinater på din loka-

tion samt en redningsvej for udrykningskøretøjer. 

Husk, at du kan foretage opkaldet til Alarmcentralen 

via 1-1-2-app’en, som aflæser dine GPS-koordinater. 
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Forhold Risiko

Vejr

Smog, støv eller røg
Lufttemperatur

Kraftig vind eller strøm
Dehydrering

Hedeslag
Nedkøling (hypertermia)

Vand

Forurenet vand
Vand aktivitet (både, wind- og kitesurfere, andre surfere 

mm.)
Fiskenet

Genstande i vandet

Surfområdet

Lavvande
Bølgeforhold
Bundforhold

Strøm og hestehuller
Antal elever

Personrelaterede

Fysiske handicap
Psykiske handicap

Utilstrækkelige evner (svømning/vandskræk)
Chikane 

Alkohol eller andre euforiserende stoffer
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Softtop

Gruppestørrelsen for instruktionstimer er specifice-

ret af ISA til at være 1 kvalificeret instruktør pr. 8 stu-

derende i optimale forhold. Vi er godt klar over, at 

det ikke altid er muligt at ramme disse tal præcist, 

da grupperne og udbuddet af instruktører varierer. 

Men du skal som udgangspunkt maksimalt facilitere 

for 8 nye surfere ad gangen. Hæver du antallet, vil 

du gå på kompromis med sikkerhed og udbytte. 

Surferne føler sig glemt, og det kan rent faktisk også 

lede til uheld. Du har et ansvar for selv at efterleve 

disse regler på bedste vis.

Udstyr til undervisning skal være softtops. Du må 

ikke undervise nye grupper på mindre shortboards 

eller andre kreative opfindelser. Har du ikke softtops 

i din klub eller til undervisning, kontakt da DSRF for 

at høre, hvad vi kan hjælpe med. I mange tilfælde 

kan man søge om tilskud fra kommunerne til køb af 

udstyr. Softtops er med til at sikre undervisningen. 

Denne type boards er isoleret med en skumtype, så 

de blive bløde og mindsker risikoen for skader, når 

uheldet er ude. 
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Der findes mange forskellige typer og mærker af 

softtops. Det er ikke vigtigt, at du som instruktør 

eller klub forholder dig til en bestemt type. Snare-

re skal du kunne præsentere et board, der er stør-

relsesmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

til begynderundervisning. Jo større volumen og 

størrelse på boardet, desto nemmere bliver det for 

begyndere at kunne rejse sig op. En større volumen 

gør det også nemmere at padle på boardet. Den 

eneste negative side ved store boards er, at de kan 

være vanskeligere at håndtere gennem brændin-

gen eller ved vendinger. Find de rigtige størrelser 

til dine elever. Et board, der er alt for stort til en 

lille person, kan også have den ulempe, at de slet 

ikke kan styre det. Et udmærket udgangspunkt kan 

være at gå efter vægt. Vi måler altid størrelsen på 

boards i fod, og nedenstående tabel kan bruges 

som vejledning til, hvordan du bestemmer typen 

af board til dine begynder. Ofte vil der kun være 

en enkelt type af boards til rådighed, men det kan 

være, at du modtager spørgsmål  boardtype efter 

undervisningen, og derfor kan du med udgang-

spunkt i denne tabel rådgive dine nye surfere.

Din vægt Begynder Øvet

55 kg 6’8” - 7’2” 6’8” - 7’0”

55 - 65 kg 7’2” - 7’6” 6’10” - 7’2”

65 - 75 kg 8’0” - 8’6” 7’0” - 7’6”

75 - 85 kg 8’6” - 9’2” 7’6” - 8’0”

85 - 95 kg 9’2” - 9’6” 8’0” - 8’6”

95 9’6”+ 8’6” - 9’2”
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Typer af bølger skal aldrig være så udfordrende, at 

det bliver sikkerhedsmæssigt farligt. Du vurderer 

selv spottet, men  du skal finde et break, hvor for-

holdene egner sig til undervisning, og hvor du selv 

kan være i vandet samtidig. Beach breaks med rel-

ativt lavt vand er gode forhold til begynderunder-

visning. Undgå for alt i verden at undervise ved 

steder, hvor bølgerne “dumper” tæt på stranden. 

Det er med kæmpe risiko for skader og ødelæg-

gelse af udstyr, hvis det er dit valg af spot. Husk dit 

ansvar som instruktør!

Valg af sikkert sted er som nævnt ovenfor en del 

af dine regler for sikkerhed. Ud over dette skal du 

også tage mødested og tilgang til stranden i be-

tragtning. Du skal som instruktør være klar over de 

skiftende lokale forhold. Det kan være tidevand, 

vindretning, trafik på vandet (kite og windsurfere). 

Derfor skal du altid på forhånd have klar viden 

om det sted, du underviser. Det er en god ide 

at have været der mange gange selv, så du kan 

gennemskue forholdene, inden du går i gang 

med undervisningen. Tjek også for strømforhold 

eller hestehuller, som kan udgøre en risiko for dine 

nye surfere. Valg af våddragter vil i Danmark typisk 

være begrænset til en bestemt type. Nemlig en 

heldragt. Våddragten har flere funktioner, ud over 

at beskytte mod kulde sikrer den også beskyttelse 

mod skrammer fra havbunden eller boardet. Sam-

tidig fungerer en våddragt i sommermånederne 

også som fuld solbeskyttelse på kroppen. Der 

findes tre almindelige typer af våddragter til brug 

i Danmark, og valget til surf skal helst falde på en 

våddragt, der har stor fleksibilitet, da det vil øge 

fornøjelsen ved surf oplevelsen. Hvis dragten skal 

have den bedste funktion, er det vigtigt, at den 

sidder stramt, men stadig behageligt. De mest al-

mindelige våddragter er:

• Full wetsuit: Lange ærmer og ben 

• Long John: Uden ærmer og lange ben

• Shortie: Korte ærmer og korte ben

Vandtemp. Tykkelse

> 21 grader Efter behov

18 grader 2 mm

16 grader 3 mm

13 grader 4 mm

10 grader 5 mm

7 grader 5-6 mm

< 4 grader 6-7 mm
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SIKKERHED 
TIL HAVS & 
SURFINGENS 
ETIKETTE
FOKUS PÅ SIKKERHED 
OG RESPEKT

Med den stigende interesse i at dyrke surf som 

sport og hobby, vil der komme et stigende pres 

på de omgivelser, vi har. Derfor er det også vig-

tigt at øge fokus på sikkerhed og forståelsen af 

surfingens etikette. Det betyder, at alle surfere 

og specielt trænere skal have en forståelse for, 

hvordan man lærer fra sig af de rigtige regler in-

den for surfing. Dette er et krav til trænerne. Ved 

at have kendskab til disse ting, skal man også 

kommunikere dette ved træningssessioner, for 

at det kan forankre sig i den lokale surfkultur.

GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR SURF
Før du padler ud, skal du altid være opmærksom 

på lineuppen. Det vil mere specifikt sige, at du 

skal orientere dig om niveauet af de surfere, du 

kommer til at surfe sammen med i træningspas-

set. Hvordan er deres ageren på vandet og i bøl-

gerne. Har du som udøver og træner et overblik 

over dette, bliver det nemmere at undgå uheld. 

Derudover skal du aldrig nogensinde padle ud i 

forhold, som er over dine evner, eller hvis der er 

for mange, til at du føler dig sikker. 

Følgende elementer skal du kunne forklare klart 

og tydeligt til dine omgivelser:

• DON'T DROP IN 
• UNDGÅ AT "SNAKE"
• LAD VÆRE MED AT SMIDE 

BOARDET 
• PADDLE WIDE
• SURF ALDRIG OVER EVNE

Don’t drop in er et begreb i surfing, der de-

finerer, hvem der har rettigheden til bølgen. 

Den surfer, som er tættest på bølgens peak, har 

rettigheden til at padle og fange bølgen. Kom-

mer du som surfer til at tage den samme bølge 

i den retning, hvor der allerede er en surfer, vil 

du “droppe ind” på denne. Gør aldrig det! Det 

kan både være farligt, og du ødelægger bølgen 

for den anden surfer, da han er nødt til at un-

dvige og hoppe af bølgen for ikke at skade dig. 

Dette er den absolut hyppigste vej til skænder-

ier i vandet og på land.

DON'T DROP IN
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Paddle wide er et begreb der bruges om, 

hvordan man som surfer positionerer sig, når 

man padler ud mod lineuppen. Ved et peak 

vil det typisk være præcis samme områder, 

der surfes på hele tiden. Derfor skal man som 

udad padlende surfer altid forsøge at padle 

bredt uden om dette område. Så undgår du 

sammenstød med en surfer og sparer samtidig 

på kræfterne i forhold til at komme tilbage til 

lineuppen.

Surf aldrig over evne betyder, at du fra land 

altid skal vurdere surftilstanden i forhold til dine 

egne evner. Der er stor forskel på de forskellige 

surfspots i verden og derved også de farer, der 

hører til. Under sikkerhed til havs gennemgås 

de elementer, man skal sikre sig viden om, in-

den man padler ud. Du vurderer om en session 

er inden for dine evner på følgende måde: 

• Hvor mange personer er ude at surfe 

• Hvilket type break er det 

• Hvordan er strømforholdene 

• Hvordan føler du selv din fysiske form er 

akkurat nu

Undgå at “snake” din medsurfer. Med dette 

menes, at du som surfer har spottet en bølge 

længere ude. I dit forsøg på at fange denne 

bølge padler du rundt om en medsurfer for at 

opnå en bedre og mere korrekt position selv. 

Dette er lidt en gråzone, da det betegnes som 

uhøfligt. Men det kan også være et vurder-

ingsspørgsmål, hvis du mener, at han ikke er i 

stand til at fange bølgen. Vær opmærksom på 

dette, og vis altid hensyn til din medsurfer.

Lad være med at smide dit board, tak. Når vi 

taler sikkerhed til havs i forbindelse med surf-

ing, er det, ligesom i mange andre sportsgrene, 

vigtigt at vide, hvor man har sit udstyr altid! 

Kommer man i en situation, hvor man føler sig 

usikker, vil der være mange surfere, som uhen-

sigtsmæssigt smider deres board. Det resulter-

er i, at boardet, som er forbundet til din fod med 

en leash, kan ramme den surfer, som eventuelt 

ligger bag dig. Det kan ikke altid være muligt at 

holde fast på boardet, hvis forholdende bliver 

for vanskelige. Men prøv så vidt muligt at tage 

hensyn til dig selv og dine omgivelser ved at 

holde fast i boardet.

IK SMID BOARDET

PADDLE WIDE
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Del bølgerne er altid god stil. Der kommer til 

at være tidspunkter hvor du måske er eller har 

de bedste surfere på vandet. Husk på dengang 

du ikke selv var så god og lær at fordel bøl-

gerne fornuftigt. Vi skal alle sammen være her 

og det skaber god stemning på et surfspot når 

man er fælles om at surfe.

på folk i form af masserekruttering. Men vi vil 

gerne tilbyde mere strukturerede rammer for 

de surfere, som allerede er aktive i miljøet og 

ønsker en seriøs træning. Med en stigende 

træning kommer der også en stigende akti-

vitet på bølgerne, og det betyder, at du som 

træner har et ansvar for at respektere den lo-

kale kultur og syn på nærmiljøet. Når du un-

derviser som træner eller selv surfer, skal du 

altid være opmærksom og tage temperaturen 

på omgivelserne. Vi vil gerne promovere den 

korrekte oplevelse af surf. Når man som surfer 

oplever succes på vandet, skyldes det en lang 

række forberedelser fra andre personer end 

dig selv. Der har være surfere i området, som 

har arbejdet i mange år for at få omgivelserne 

til at være optimale for surf. Det er hele værdi-

en i at selv skulle skabe sine egne forberedels-

er til en surfsession, som vi gerne vil belyse. 

Et synspunkt som mange deler, er evnen til at 

læse vejrudsigterne, køre langt for en session 

og tage chancer. Det er det, der definerer en 

surfer. Den belønning, der ligger ved at kunne 

koordinere og motivere sig selv, skaber en 

god respekt i miljøet. Samtidig har man også 

mulighed for at dele ud af sin viden til yngre 

surfere og derved også være en del af miljøet. 

Det gælder uanset, hvor længe man bliver på 

et surfspot. Beskyt altid området, og udvis re-

spekt for dine medsurfere og det lokale miljø.

Som udgangspunkt er der ingen, der ejer bøl-

gen på forhånd. Det skal forstås på den måde, 

at der i nogle lokale kulturer, godt kan være en 

tendens fra de lokale til at have en opfattelse 

af, at de “ejer” spottet, og at der derfor gælder 

specielle regler for dem. Det har aldrig været 

sandt. Vi skal dog arbejde i surfverdenen med 

respekt. Enhver træner, der bliver uddannet 

fra DSRF, forventes at varetage surfkulturens 

normer og værdier. Vi skal fremme surfsporten 

og ikke ødelægge den. Med det menes, at 

der i fremtiden kommer nogle udfordringer 

i forbindelse med udbredelsen af surfing og 

indtrædelsen i elitesportens verden. Det er 

vores helt klare målsætning og forventning, 

at surf ikke skal trækkes ned over hovedet 

Det lokale miljø

SHARE THE WAVES!



16

personen at se igen efter en sjov og positiv oplev-

else. Vi beskriver forløbet i stadier. Du skal som in-

struktør være i stand til at gennemgå denne læring 

med dine surfere. Det er op til dig selv, hvordan du 

komplimenterer din træning på land eller vand, med 

teori eller praksis. Men du skal som udgangspunkt 

kunne vise og forklare disse punkter til din nye surfer:

KOMPETENCEUDVIKLING
DE ALLERFØRSTE STADIER 
FOR EN NYBEGYNDER 
STARTER HER

Under kurset vil du blive instrueret i øvelser på land 

og vand, samt hvordan du arbejder med begynde-

re. Det indebærer samtidig viden omkring, hvordan 

man underviser store grupper med tilhørende øvels-

er. Inspiration til gennemgang af basiselementerne i 

surf er inkluderet i disse øvelser, hvilket betyder at du 

arbejder med alt fra, hvordan man bærer sit board, 

bølgeforståelse på havet til øvelser på land for at 

forbedre sine muligheder for at få en sjov og succes-

fuld oplevelse med surf. Formålet med øvelserne er 

at skabe rammerne, så dem der prøver at surfe for 

første gang, får en så god oplevelse som muligt. 

BEGYNDEREN
Du skal forstå, at det første stadie for en begynder 

indebærer, at du besidder en masse viden, og din 

surfer besidder intet. Derfor skal du forvente, at der 

er mange ubesvarede spørgsmål, som blive rettet 

mod dig i begyndelsen. For begynderen er dette 

helt elementære principper, som hvor fødderne skal 

stå, hvordan man skal ligge på boardet, hvornår man 

skal padle efter bølgen osv. Denne begyndelse er 

markeret af virkelig mange fejltagelser fra din surfer, 

og det er derfor vigtigt, at du påtager dig en pæd-

agogisk metode til at vise og forklare på en simpel 

og let forståelig måde. Begynderen har brug for at 

blive holdt meget øje med, da de måske slet ikke er 

klar til at være på egen hånd. Hvis du kommer til at 

negligere en surfer, der er ude af sin komfort zone, 

betyder det en direkte dårlig oplevelse. Brug gerne 

mange gentagelser, til du er sikker på teknikken og 

budskabet et sunket ind hos dine elever. Hellere 

et par gange for meget end et par gange for lidt. 

Øvelsen i at bruge lang tid på grundelementerne 

betaler sig senere i forløbet, og forhåbentlig får du 
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FØRSTE STADIE

• HVORDAN BÆRER MAN ET SURFBOARD?

• HVORDAN GÅR MAN UD I VANDET MED SURFBOARDET? 

• HVORDAN LIGGER MAN PÅ BOARDET?

• HVORDAN GØR MAN NÅR DER KOMMER EN BØLGE IMOD EN?

• HVORDAN PADLER MAN?

ANDET STADIE

• HVORNÅR FANGER MAN BØLGEN?

• HVORDAN PLACERER MAN HÆNDERNE?

• HVORNÅR PRØVER MAN AT STÅ OP FOR FØRSTE GANG?

• HVORDAN HÅNDTERER MAN ET WIPEOUT?

• HOP AF INDEN FINNERNE KOMMER IND PÅ STRANDEN?

TREDJE STADIE

• HVORDAN FÅR MAN RETNING PÅ SIN BØLGE?

• HVORDAN ØVER MAN SIG PÅ EGEN HÅND SIKKERT?
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Sikkerhedstip

Når du bærer boardet, så brug den anden hånd til at 

holde fast i kanten. På den måde undgår du, at det blæs-

er væk i vinden. For også at undgå at snuble skal du altid 

sikre dig, at din leash (legrope) er viklet rundt om boardet 

eller fri i din hånd og/eller over skulderen.

FØRSTE STADIE

01_ Placer boardet under den stærke 
arm 

02_ Næsen fremad og rettet en anelse 
ned mod sandet

HVORDAN BÆRER MAN ET SURFBOARD
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Sikkerhedstip

Kig altid fremad. Vender du dig om og taler med nogen bag dig eller ser på stranden, kan du 

miste kontrollen over boardet. 

FØRSTE STADIE

01_ Husk altid at sætte din leash på det 
rigtige ben, inden du går ud.

02_ Gå ud i vandet altid med næsen 
af dit board forrest, vinkelret mod 
bølgerne

Hold fast i boardet, så du kan 
skubbe næsen over bølgerne, der 
kommer imod dig. Det gør du ved 
at lægge et tryk på bagenden, så 
næsen rejser sig.

03_

HVORDAN GÅR MAN UD I VANDET MED SIT BOARD

Vent på, at der er klart, og hold øje 
med bølgerne.

04_
Normale fejl: 

Holder boardet i en for-kert vinkel 

på bølgerne. Surferen løfter ikke 

boardet over de indkommende 

bølger og bliver skyllet ind mod 

land.

Du kan med fordel træne med dine nye surfere, hvordan man hurtigt 

får sin leash demonteret i nødsituationer. Når surferne er kommet ud til 

vandet i hoftehøjde, hvor der er lidt små bølger, skal du træne vendinger 

med dem. Vend boardet den rigtige retning mod stranden, når der er frit 

mellem bølgerne og øv påstigningen.
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FØRSTE STADIE

01_ Ligger du for langt fremme, vil du 
opleve et nosedive

02_ Ligger du for langt tilbage, kan du 
ikke accelerere og få den rigtige 
vægtfordeling. Derfor bliver det 
umuligt at fange bølgerne også

Ligger du skævt med benene og 
kroppen, vil det skabe ubalance 

03_

HVORDAN LIGGER MAN PÅ BOARDET

Forklar disse elementer med vis-forklar-vis-prøv (bliver beskrevet senere) metoden på stranden, og gør opmærksom 

på, at det er noget af det vigtigste for at kunne lære at surfe. Surferen skal kunne demonstrere, hvordan man ligger or-

dentligt på boardet for at kunne klare det elementære moment, nemlig at padle rigtigt.

Dette kan du øve på land med dine surfere indledningsvist. Du kan ligge 

alle boards på stranden og have dit eget, så alle kan se dig. Forklar om 

vægtfordelingen på boardet.
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Sikkerhedstip

 Forklar i henhold til surfingens etikette, at det er vigtigt, man ikke smider sit board. Det er farligt 
for de bagvedliggende surfere, når der kommer et board flyvende. Det kan selvfølgelig ske, at 
man ikke kan holde fast i det, og det skal heller ikke være for enhver pris. Undgå skulderskader 

ved at holde for godt fast i boardets rails, når bølgen kommer, og du ikke har kontrol over boar-

det. 

FØRSTE STADIE

01_ Øv turtle roll i vandet, hvor de 
vender sig på hovedet og holder 
fast i boardets rails  og vender sig 
om igen

02_ Øv dig i at hold fast i næsen af 
boardet, mens der kommer små 
bølger. Dine surfere kan sagtens 
mærke bølgens kraft og surfboar-
dets placering ved at holde godt 
fast i næsen, mens bølgerne kom-
mer bagfra.

HVORDAN GØR MAN NÅR EN BØLGE KOMMER IMOD EN
Forklar med teori på stranden, hvad der sker, når der kommer en bølge 

imod en. Man har som surfer forskellige muligheder for at komme ig-

ennem breaket afhængigt af størrelsen på boardet. Som nybegynder vil 

dine surfere være placeret på softtops. Det betyder, at det er umuligt at 

lave et duck dive. Derfor skal du i begyndelsen ikke forvirre dine surfere 

med dette. Lær dem i stedet en turtle roll.



22

FØRSTE STADIE

01_ Løft brystet fra brættet, når du 
padler

02_ Hold hovedet højt, og kig fremad

HVORDAN PADLER MAN PÅ BOARDET
Forklar med teori på stranden, hvad der sker, når der kommer en bølge 

imod en. Man har som surfer forskellige muligheder for at komme ig-

ennem breaket afhængigt af størrelsen på boardet. Som nybegynder vil 

dine surfere være placeret på softtops. Det betyder, at det er umuligt at 

lave et duck dive. Derfor skal du i begyndelsen ikke forvirre dine surfere 

med dette. Lær dem i stedet en turtle roll.

03_ Bøj albuerne, når du padler

04_ Hænderne skal foldes til en kop

05_ Hold fingrene samlet, så modstan-
den i padlingen er størst

06_ Padl i rytmiske tag på samme 
måde, som du svømmer. Hurtigere 
og paniske padletag er ikke en for-
del, og du kommer ikke hurtigere 
frem af den grund

Den typiske fejl fra nybegynder i surfing er, når de begynder at padle, kommer til at rykke sig og derved 
ligger forkert. Fokuser hele tiden på at ligge ordentligt på boardet. Det er naturligt, at man kommer til at 
skifte position meget i starten. Men det er vigtigt, at dine surfere forstår at korrigere dette, så de kommer 

til at ligge ordentligt igen.
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Der vil altid være øjeblik-
ke hvor dine surfere ikke 
føler sig trygge uanset 
omstændighederne. 
Dog skal du forsøge at 
undgå at de bliver over-
matchet!

HAMMERING 101

SURFING
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ANDET STADIE

A_ Bølgen er bare en lille forhøjning, og den er umulig at 
fange. Der sker intet.

B_ Det er her vi som erfaren surfer gerne vil fange bølgen. 
Med perfekt power og effekt. Resultat: Har mulighed for 
at ride med bølgens form.

HVORNÅR FANGER MAN BØLGEN
Nu har dine surfere prøvet kræfter med de elementære kræfter i surfingen. Det 

er på tide, at de begynder at padle efter bølger. Vi arbejder kun i begyndelsen 

med at fange “white water”, som er skummet fra bølgerne i vinkelret linje på 

den brydende bølge.

C_ Det er for sent og bølgen er allerede begyndt at bryde. 
Du laver et nose dive og risikerer at slå dig.

D_ White water er det, der skal øves på som begynder. Du 
kan være rimelig sikker på at bølgen bare fortsætter 
med at afgive sin energi til rammer strandkanten. 
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FANG BØLGEN I "D"

01_ Lig på boardet med næsen mod 
stranden og ryggen mod bølgerne

02_ Kig over skulderen og spot bølgen 
som kommer imod dig

MAN FANGER BØLGEN I WHITE WATEREN
Det første skridt for dine surfere er, at de skal lære at fange bølgen i stadie D, som 

er white water stadiet. 

03_ Padl hårdt!

04_ Mærk det momentum, du har, når 
du for første gang lader dig fange 
af vandet, og det bærer dig mod 
stranden

05_ Hold fast i railsne liggende

06_ Skub armene ind under siden ved 
armhulen, og gør klar til at rejse dig 
op. Gør det ikke endnu.

Normale fejl inkluderer:

Padler for tidligt.

Padler ikke hårdt nok.

Padler ikke synkront og opnår 

ingen fart.

Holder ikke fast i boardet med 

armene.

Lægger ikke armene under arm-

hulerne og er derfor ikke klar til 

at rejse sig op.

Denne del skal dine studerende øve sig i på land. Du skal som instruktør udnytte muligheden for at give de 

samme bevægelser og information til hele holdet samtidig. På den måde har du også mulighed for at spotte 

eventuelle surfere, der har problemer med dette. 

Når dine surfere har fanget teknikken om, hvordan bølgerne opfører sig i vandet, er de klar til at mærke det 

momentum, det giver, når man fanger white water for første gang. Næste skridt i processen er at lære den, 

hvordan og hvornår man rejser sig op.

Træn følgende på land

• PADL, PADL, PADL!
• PUT ARMENE UNDER ARMHULERNE
• STRÆK HOVEDET OPAD OG SKUB MED ARMENE, 

SÅ DU LIGGER I EN UDSTRÆKNINGSPOSITION
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ANDET STADIE
AT STÅ OP FOR FØRSTE GANG
Igen som med tidligere fremgangsmåder er det lettere, hvis du tager un-

dervisningen af dette på land med dine surfere. Før de skal lære at rejse 

sig på boardet i white wateren, lægger du igen boardsne op på land og 

sørger for, at undervisningen foregår der. 

Normale fejl:

Benene for langt fra hinanden
Benene for tæt på hinanden

Benene for strakte
Fødderne ikke på linje med boardet

Forreste fod peger i en forkert regning
For langt tilbage på boardet
For langt fremme på boardet

• Har de den rigtige position med fødderne og kroppen

• Læg mærke til balancepunktet

• Undervis i, at man skal rejse sig i det rigtige tempo

• Lær dem, hvad natural og goofy betyder, og find ud af, hvem der er hvad. Dette finder du ud af ved at 

bede dem om at lægge sig i sandet og hurtigt hoppe op med den ene fod forrest. Du skal ikke instruere 

i noget som helst andet. På den måde finder surferen ud af, hvad der er den naturlige position for dem. I 

sjældne tilfælde har du surfere, der hverken er højre eller venstredominante. Du kan eventuelt bede dem 

om at lave denne øvelse et par gange. Hvis de alle gangene eller f.eks, 4 ud af 5 gange har det ene ben 

forrest, er det dette, som definerer deres “natural” eller “goofy” situation.

• Den korrekte oprejste position opnår dine surfere med benene spredte i ca. Skulderbredde. 

• Fødderne skal være på midten (stringer hvis der er det, ellers kan du tegne med voks på softtoppen for 

at hjælpe visuelt)

• Knæene skal være lettere bøjet, så surferen kan absorbere bump fra bølgerne uden at falde

• Armene ud fra siden så din surfer kan bruge dem til at balancere med. Hold albuerne en anelse bøjet og 

armene lidt løftet

• Hovedet skal holdes højt og kigge i den retning, de surfer

• Kroppen skal være rank og hoften pege fremad

Når du er tilpas komfortabel med, at dit hold mestrer dette, er de klar til vandet. Brug gerne ekstra tid på 

disse øvelser, og bliv ved med at understrege, hvor vigtigt gode repetitioner er for indlæringen.
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ANDET STADIE
HVORDAN HÅNDTERTER MAN ET WIPEOUT
En vigtigt ting at lære dine surfere er hvordan man falder af boar-
det. Der vil altid kunne ske uheld når man er på vandet, men du kan 
minimere risikoen for dette ved at undervise i hvordan man falder 
af boardet. 

Normale fejl: 

Du hopper af, mens der er for meget fart på. 
Du hopper ikke af ved siden af boardet og risikerer, 

at det rammer dig igen efter.

• Beskyt altid hovedet, når du er under vand ved at tage armene op og dæk ansigtet. En af de hyppigste 

skader sker, når boardet rammer en surfer i ansigtet. Finnerne kan gøre stor skade, og det er derfor vig-

tigt, at man beskytter ansigtet med sine arme. 

• Derudover skal du aldrig hoppe med hovedet først, da du ofte surfer på relativt lavt vand på mange spots. 

• Hop væk fra boardet, når du skal af og skub fra med fødderne.

• Lav eventuelt en “starfish”

HOP AF INDEN FINNERNE RAMMER STRANDEN 
Når dine surfere fanger deres første bølge, og de suser mod stranden, skal du forklare dem, at de er nødt til 

at hoppe af boardet, inden de kommer ind på stranden for ikke at gøre skade på finnerne.

• Kontroller boardet med et fast greb om begge rails

• Glid over siden af boardet med hofterne først

• Bøj benene

• Stil fødderne på bunden langsomt

• Stop boardet fra at ryge fra dig 

Denne øvelse er designet til, når man ligger stille på boardet og har kontrol. Du kan også udføre en vanskel-

igere manøvre for at få boardet til at standse, mens du surfer i white wateren. 

• Brems hastigheden ved at lægge vægten på bagerste fod, så næsen af boardet kommer i vejret

• Hop af siden, og undgå at ram bunden for hårdt

• Hold fast i boardet når du er landet i vandet
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TREDJE STADIE
HVORDAN FÅR MAN RETNING PÅ SIN BØLGE

Dine surfere har nu haft et par gange, hvor de mestrer teknikkerne i white water. Efter dette kommer forståelsen 

af at surfe langs bølgen. Dette er det absolut sværeste skridt for de fleste begyndere, fordi det involverer, at 

man fanger bølgen på det helt rigtige tidspunkt. Dine surfere bevæger sig fra at fange den, efter den er bræk-

ket, til at ramme det øjeblik, lige før den brækker. Der kommer til at være mange oplevelser af frustrationer, 

fordi de padler for tidligt, eller nose diver fordi de padler for sent.

Start med at lære dine surfere deres naturlige vej. Det betyder, at regular skal forsøge at surfe mod højre og 

omvendt med goofys. Dette er selvfølgelig underforstået, at bølgen og breaket understøtter det. Vi kalder 

det forhånd og baghånd.

UNDERVIS I FORHÅND NÅR MAN STÅR PÅ BØLGEN
• Bøj knæene, og hav kroppen strakt

• Hold hovedet højt og den styrende arm i retningen, som du surfer

• Drej hovedet, skuldrene og hofterne mod din forhånd (højre eller venstre på bølgen)

• Mærk, hvordan boardet drejer, og du kan se, om du kan følge med bølgen. Man kalder denne manøvre 

“traversing”

Normale fejl: 

 Padler ikke stærkt nok. Padler ikke nok i en vinkel til at starte med. 
Kigger i alle retninger end den ønskede retning. 

Læner sig for meget ind i bølgen og mister balancen. 
For meget vægt på bagfoden, og derved mister man fart.

HVORDAN ØVER MAN SIG SIKKERT PÅ EGEN HÅND
Når dine surfere har gennemgået lektionerne, der inkluderer alle de foregående teknikker og er sikre på dem, 

kan de begynde at surfe på egen hånd. Det vigtigste ved at udvikle sig selv som ny surfer e,r at man holder 

sig til forhold, som passer til ens evne. Forklar dine surfere, hvordan surfing kan være en sjov oplevelse, men 

også farlig hvis man ikke har kontrol over forholdene.
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Bryd lektionen ned i specifikke aktiviteter, og alloker 

rigeligt med tid til at gennemgå øvelserne efter vis-

forklar-vis-prøv princippet. Følgende elementer kan 

inkluderes i din liste med aktiviteter:

• Hvordan man bærer boardet

• Gå ud med boardet

• Løft næsen af boardet over bølgerne

• Drej og fang bølger

• Kig over skulderen når bølgerne kommer

• Padling

• Korrekt popup

Du skal her selv designe, hvordan du har tænkt dig 

at undervise på stranden, og hvordan implemen-

teringen til vands foregår. Ved slutningen af hver 

lektion skal du bruge din plan til at finde ud af, om 

dine surfere opnåede det resultat, du satte dig for. 

Involver dem gerne, og hør hvordan de har oplevet 

surflektionen. 

OPBYGNING AF 
LEKTIONSPLANER

En lektionsplan skal være udviklet, så den kan as-

sistere med formålet for lektionen. Den skal være 

designet, s den opfylder det behov, du har fra din 

gruppe. Derfor skal du på forhånd sætte dig ind i, 

hvem du skal være instruktør for. Der er stor forskel 

på, om du har en gruppe unge drenge fra 7. klasse, 

som skal prøve det første gang, eller om det er et 

firmaarrangement. Selve teknikken og øvelserne 

kan på sin vis godt være de samme. Det er op til 

dig som instruktør. Men du skal bevidst overveje 

undervisningsmetoderne og fremgangsmåden. Det 

involverer også sikkerhed. Senere i dit instruktørliv, 

vil der også være mulighed for at prøve kræfter med 

surf for handicappede. Dette vinder hurtigt frem i 

verden, da det er en stor inspiration for mentalt såvel 

som fysisk handicappede at prøve kræfter med surf. 

• Forstå din gruppe

• Er der nogle handicap eller andre medicinske 

overvejelser ved nogle fra gruppen

• Er der nogle med frygt for vand

Du skal ikke skrive et lang essay om fremgang-

småden, det vigtige er, at du holder det kort og præ-

cist, så du på den måde får dannet dig nogle tanker 

omkring forløbet. Ud over dette skal en lektionsplan 

også indeholde dine overvejelser omkring spottet 

og en nødplan ved uheld.

• Forstå omgivelserne

• Opret en nødplans procedure (tlf, adresse, delt-

agere m.m.)

Når du har gjort dig disse overvejelser, skal du i gang 

med at planlægge din lektion med komponenterne 

fra din viden.

• Område analyse

• Lektionens målsætning

• Liste med aktiviteter
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Detaljer for gruppen:_________________________________________________________________

Dato:_______ Instruktørs navn:________________________________________________________

Tidspunkt for start:________ Tidspunkt for slut:________________________________________

Niveau:_______________ Spot:_________________________________________________________

Surfere antal:________ M:_____ K:______ Alder:_________________________________________

Lektionsmålsætning:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________

Udstyr:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____

EKSEMPEL PÅ LEKTIONSPLAN

Tid Aktivitet Fokus

Evaluering:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____
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LANDTRÆNING
• Sanddemonstrationer (popup, padlestilling 

osv.)

• Forklar, hvorfor man ikke skal nosedive

• Vis, hvordan man sætter leashen på

• Forklar, hvordan man kommer ud til breaket

• Nødsignal fra dig hvis alle skal tilbage til land

• Forklar, hvordan man hopper af boardet

• Forklar, hvordan man laver en sikker wipeout

VANDTRÆNING
• Vær med dem i vandet

• Skub dem ind i bølgerne 

• Giv dem feedback med det samme

• Vær opmuntrende

• Observer eventuelt bange surfere og tag ekstra 

hånd om dem

• Vend og padle på egen hånd

• Sid på boardet

Har du styr på denne tjekliste, er du godt rustet til 

at kunne undervise. Vi vender tilbage i et senere ka-

pitel med konkrete øvelser, du kan bruge med dine 

surfere.

TJEKLISTE TIL DIN 
LEKTION

SURF OG SIKKERHED 
• Tjek vejret

• Tjek tidevandet

• Tjek surfforholdene før dit hold ankommer

• Vælg et sikkert spot

VED ANKOMST
• Mød dine surfere og introducer dig selv med 

baggrund

• Forklar hvad lektionen kommer til at indeholde

• Introducer udstyret (forklar type board, finner, 

leash osv.)

• Forklar lidt om sikkerhed i vandet

VED OPSTART
• Uddel rigtige boards til surferne

• Forklar og demonstrer hvordan man bærer et 

board

• Forklar hvordan man lægger boardet fra sig og 

er opmærksom på vinden

GENNEMGANG AF SPOTTET
• Sandbund

• Sten

• Strømforhold

• Vind

• Typer af bølge

• Forklar hvor der bliver surfet og at dine surfere 

ikke skal længere væk end her

OPVARMNING
• Lav dine øvelser baseret på alder, niveau og 

omgivelser (du bestemmer selv)
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Vis: Du viser selv øvelsen som den burde laves

Forklar: Du forklarer, hvad det var, du gjorde

Prøv: Dine surfere prøver selv at gøre det

Vis: Du viser igen, hvordan det skal gøres med ekstra 

fokus på nogle af de fejl de lavede

ORGANISERING AF 
GRUPPER I VANDET
VÆR GOD TIL AT FÅ ALLE 
FØLE SIG INKLUDERET 

Det at have en gruppe af surfere i vandet kan være 

vanskeligt at styre. Der er forskellige behov og udfor-

dringer, som afhænger af gruppens størrelse og type. 

Du skal være respekteret og kunne sætte dig i kraft 

over for hvilken som helst type af gruppe. Til syvende 

og sidst er det dig, der har ansvaret for surfernes 

oplevelse og sikkerhed. Derfor skal du kunne formid-

le budskaberne ordentligt. En god underviser formår 

sågar at involvere sine surfere i at sætte op og pakke 

sammen sikkert. Du skal forklare, at jo bedre og mere 

flydende, vi kan få lektionen til at foregå, desto mere 

tid er der til at være i vandet. Du kan eventuelt begy-

nde at lege med rutiner for, hvad der virker. 

FEEDBACK METODER TIL MEDLEMMER/KUR-
SISTER 
Når man underviser begyndere i surf kræver det, at 

aktiviteten er fulgt tættere af instruktøren, end hvis 

du har erfarne surfere. Dine metoder til at facilitere 

læringen skal i højere grad afspejle en opbakkende 

og positiv opførsel. Det er vigtigt, at surferne får en 

god førstegangs oplevelse med dig som underviser 

frem for, at de bliver presset til noget, de ikke føler 

sig komfortable med.

Processen i at lære fra sig i et sportsperspektiv bliver 

normalt set i fire stadier. Vi har tidligere arbejdet med 

vis-forklar-prøv-vis metoden. Den er god at bruge og 

er anerkendt gennem andre sportsgrene som f.eks, 

badminton eller fodbold, hvor det er implementer-

et i et aldersrelateret træningskoncept helt fra små 

børn til pensionister.
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Denne måde at undervise på fastlægger, at 

surferen har forstået øvelsen, og hvad det kræver 

for at kunne arbejde med det på egen hånd. Efter-

følgende når du har observeret din surfers evner til 

at udføre dette, kan du sagtens give dem direkte 

feedback, så de kan forbedre sig. Forklaringerne 

skal være simple og forståelige, og du skal bruge 

en positiv tone. Nogle af disse former for feed-

back kan du med sikkerhed benytte dig af:

• Simpelt

• Positivt

• Forklarende/demonstrerende

• Inkluderende

Den simple feedback er, når du giver meget præ-

cis instrukser uden at pakke det for meget ind. Et 

eksempel kan være, at du gerne vil have en surfer 

til at padle hurtigere. Du forklarer ham/hende, at 

når du råber padl! Så skal personen bare padle ig-

ennem. På den måde får du skåret lange instrukser 

ned til korte ord, der leder til handling. Det er dog 

vigtigt, at du forklarer betydningen af de korte 

instrukser først, så de ikke oplever, at du råber af 

dem.

Positiv feedback er godt at bruge, når du skal eta-

blere tillid til en surfer, du på forhånd ikke kend-

er. Folk har mere tilbøjelighed til at gøre, hvad du 

siger, når du bekræfter dem med positivt ladede 

sætninger. “Det var rigtigt godt forsøgt! Næste 

gang prøv at se, om du kan fokusere lidt mere på 

rytmen i dine padle tag”. Dette er et eksempel på 

positiv feedback, fordi du inkluderer ros enten i 

begyndelsen eller slutningen af dine instruktioner.

Når du forklarer eller demonstrerer noget, er det 

vigtigt, at du taler imens. Du ligger f.eks. på stran-

den og viser en øvelse, hvor du padler. Mens du la-

ver øvelser siger du højt, hvad du gør. “Jeg padler, 

padler, padler… NU hopper jeg op”. Denne 

forklarende/demonstrerende form for teknik gør, 

at dine surfere både visuelt og hørelsesmæssigt 

sætter dig og din stemme i forbindelse med de 

rigtige øvelser.

Inkluderende feedback er en metode, du kan 

bruge til at få dine surfere til at føle sig mere kom-

fortable og ikke så meget uden for. Det kan være, 

at du har en enkelt surfer, der måske stikker ud fra 

gruppen som ekstra dårlig. Med instruktioner og 

feedback hvor du bruger inkluderende ord som 

“vi” “os” “sammen”, får du ikke særskilt denne 

persons dårlige egenskaber. Hvis du først får en 

person til at føle sig uden for, er chancerne for 

udvikling og indlæring minimale. Derfor kan du 

bruge fraser som. “Lad os lige prøve sammen 

igen”, eller “Når vi skal op på boardet er det vig-

tigt at det gøres hurtigt”. Læg mærke til, at vi her 

ikke bruger ordene “du” eller “dig”, som kan virke 

påtalende i en forvejen anstrengt situation.
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Hvis du har noget i omgivelserne, der kan gøre din 

undervisning mere spændende, så gør gerne brug 

af dette. Det kan være en god sandstrand, en lille 

sø, pool eller lignende. Du må gerne være kreativ i 

din brug af omgivelserne.

UNDERVISNINGS-
METODER
TÆNK OVER DIT 
METODEVALG MENS DU 
UNDERVISER

Som efterfølger til feedback metoder skal du 

også overveje dine egne personlige undervisning-

smetoder. Hvilken type vil du gerne være? Hvad vil 

du gerne opnå? Du behøver ikke have den store 

akademiske baggrund for at vide, hvordan man ef-

fektivt underviser begyndere, der har meldt sig på 

et kursus. Hvad der til gengæld er vigtigt  er, at du 

er bevidst om dine handlinger. Tænk over følgende 

ting, når du underviser.

• Forstå, hvordan den enkelte kommunikerer til 

dig, og prøv at tilret din stil til ham/hende

• Overvej den mest effektive måde at kommuni-

kere på. Det inkluderer, om du skal råbe, bruge 

håndsignaler eller andre typer af kommunika-

tionsteknikker

• Brug simple instruktioner og vær tålmodig og 

lyt til dine surfere

Mange folk associerer det at surfe med billeder 

fra surfers magazine, hvor der er skudt et perfekt 

billede midt i tuben. Det er vigtigt, at du forvent-

ningsafstemmer på forhånd, så de ikke går derfra 

skuffede. Forklar hvad oplevelsen omkring surf-

ing er, og hvad det indebærer. Du må gerne være 

lidt beskrivende omkring det at bruge vandet som 

redskab til læring samt den mentale del af surfin-

gen. Brug gerne rekvisitter eller boards selv i din un-

dervisning. Det er altid nemmere for nye surfere at 

visualisere, når du rent faktisk demonstrerer øvelsen 

på et surfboard, eller forklarer hvad en leash er med 

den i hånden.
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Undervisningsmetoderne kan overordnet indde-

les i to former: 

• Induktiv

• Deduktiv

Underviser du ud fra det induktive princip, stimul-

erer du udøverne løbende, mens de selv øver sig i 

en specifik færdighed eller øvelse. Som instruktør 

vejleder og hjælper du, når der er behov for det, 

og princippet bygger hovedsagligt på erfarings-

baseret læring.

Det deduktive princip bygger modsat det induk-

tive på, at du har bestemt indhold og organiser-

ing på forhånd. Din opgave som instruktør er der-

for at organisere, instruere, igangsætte og styre 

forløbet. Du foreviser en konkret teknik eller fær-

dighed, som efterfølgende afprøves og trænes af 

deltagerne. Metoden kan være effektiv, hvis man 

skal lære en bestemt færdighed eller teknik. Det 

deduktive princip kan inddeles i yderligere tre 

former, som:

• Instruktionsmetoden: Instruktøren forklarer, 

og udøverne træner færdigheden

• Forevisning: Instruktøren demonstrerer, og 

udøverne efterligner instruktørens bevægels-

er uden pause eller forklaringer 

• Vis-forklar-prøv-vis: Instruktøren demonstre-

rer færdigheden og forklarer de vigtigste el-

ementer, hvorefter instruktøren viser øvelsen.

Man kan sagtens kombinere det induktive og 

deduktive princip, afhængigt af de rammer og 

betingelser, træningen foregår i. Desuden er der 

stor forskel på, hvordan udøverne lærer bedst, og 

det er derfor din opgave at finde frem til, hvilken 

undervisning der har den mest positive effekt på 

udøverne.

ØVELSER
Når vi skal kigge på øvelserne som indgår i det 

at være instruktør, er disse rettet mod selv under-

visningen. Du vil blive ansvarlig for at tænke øvels-

erne ind i din undervisning, men disse foregår 

på et meget praktisk plan. Er du interesseret i 

træningsprogrammer og længere planlægning 

for udøverne, foreslår vi, at du tager et trænerkur-

sus også. Øvelserne her er inddelt i opvarmning, 

undervisning (land og vand), udstrækning og 

afrunding.

Induktiv og deduktiv 
undervisning
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# Beskrivelse Formål Type

Øvelse 1
Interval løb på stranden 

20m i sandet, rør jorden og 
tilbage igen.

Puls og fokus på igangsæt-
telse

Opvarmning

Øvelse 2
Sving med armene. Frem, 
tilbage, modsat, alle ret-

ninger

Forebyggelse af skader i 
skulder

Opvarmning

Øvelse 3
Roterende knæ i cirkler 

med hænderne på knæene
Klargør knæene til surflek-

tionen
Opvarmning

Øvelse 4
Hofterotationer med ar-

mene i siden
Klargør ryg og hofte til 

yderbevægelser
Opvarmning

Øvelse 5 Englehop helt ned i knæ Puls og opvarmning af led Opvarmning

Øvelse 6 Burpees Popup opvarmning Opvarmning

Øvelse 7
Lounges frem og tilbage 

10m
Hofte og lysken opvarmn-

ing
Opvarmning

Øvelse 8 Planke Core øvelse

Øvelse 9
Spred benene og stræk 
mod himlen, og skift rør 

sandet
Ryg Opvarmning

Til opvarmningen kan du sagtens inkludere egen erfaring fra andre sportsgrene, det vigtigste er, at du holder fokus 

på de mest udsatte områder i surf, som er leddene (ankel, knæ, hofte, skulder) samt ryg og nakke.

OPVARMNING
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# Beskrivelse Formål Type

Øvelse 1

Øv rytmiske padltag sam-
men med dine surfere 
mens du taler dem ig-

ennem processen.

Teknik i forhold til at padle Imitation

Øvelse 2
Placering af hænder og 

stræk ryggen
Forøvelse til popup Imitation

Øvelse 3
Placering af hænder til 

popup
Popup træning Imitation

Øvelse 4

Grib fast i railen og lad som 
om en bølge kommer. De 
kan eventuelt rulle om på 
ryggen med boardet over 
sig, hvis ikke det går ud 

over finnerne.

Turtle roll træning Imitation

Øvelse 5
Popup med fokus på fod-

placering og balance
Gentagelser af popup Imitation

Øvelse 6
Statisk holdning af surf på 

boardet. Ret på den og 
bed dem holde stillingen

Teknik til surf Imitation

Lav øvelser, som er designet til at efterligne teknikker på vandet. Formålet med at lave øvelser på stranden i sandet er, 

at du hurtigt kan komme igennem mange gentagelser og spotte svage surfere. Teknikken og gentagelserne er i fokus 

her. Brug gerne dine elevers board. Grav finnerne ned i sandet, og lad dem ligge på boardet. Har du ikke mulighed 

for dette, kan du med fordel bede dem om at tegne et board i sandet og lade som om, de surfer. 

I SANDET
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# Beskrivelse Formål Type

Øvelse 1 Padl frem og tilbage
Fokuser på stilling, armtag, 

strakt, flow osv.
Vand

Øvelse 2 Øv siddestilling på boardet Balance på boardet Vand

Øvelse 3
Øv position fra siddende til 

liggende og omvendt
Transition skift i positioner Vand

Øvelse 4
Padl til den ene side, kom 
i siddende stilling, vend 
boardet og padl tilbage

Transition skift i positioner Vand

Øvelse 5 Interval padling/safet
Udholdenhed og acceler-

ation
Vand

Øvelse 6 Turtle roll i fladt vand Teknik Vand

Øvelse 7
Øv på og afstigning i lavt 

vand
Sikkerhed Vand

Ud over at du selvfølgelig øver, hvordan man bærer sit board igennem brændingen, er der nogle få øvelser, som du 

kan få dine surfere til selv at lege med på vandet.

I VANDET

Som du kan se, er der nogle inspirationsøvelser, du kan starte med. Du kan også tale med andre instruktører og 

udveksle erfaringer med disse. Oftest foregår forbedringer i din instruktør gerning fra inspiration gennem dygtigere 

personer i miljøet. 
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