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I de fleste foreninger er SUP og surf en sæsonsport, der foregår fra tidligt forår og til den 
lune sommersol går på hæld, men der er faktisk rigtig mange ting, som foreningen med 
fordel kan holde fast i hen over vinteren. Mange ser SUP og surf som deres “frirum” væk fra 
hverdagens stress og jag, et sted, hvor de ubekymret kan glemme alle praktiske gøremål for 
en stund, få sved på panden og grine sammen med gode venner. 

Centrale elementer i SUP og surf er naturen og vandet. Det er derimod meget individuelt, 
om man dyrker aktiviteten for at finde indre ro, for at blive bedre i konkurrencer, for at få 
motion eller for at opleve det gode fællesskab. Og netop disse individuelle behov, vil DSRF 
med SUP & SURF 365 konceptet udfordre gennem alternative aktiviteter.

SUP og SURF 365 konceptet vil skitsere nogle rammer for, hvordan foreninger kan fastholde, 
motivere og bevare det gode, aktive fællesskab hen over vinteren. Det behøver ikke være 
instruktørerne i klubben, der står for aktiviteterne. Man kan med fordel engagerere medlem-
merne til at tage ejerskab og stå for de aktiviteter, som de har en særlig viden om. 

INDLEDNING

Formålet med SUP & SURF 365 er at moti-
vere og engagere klubberne til at lave ak-
tiviteter hele året. SUP og surf er for mange 
en sæsonsport, der udfolder sig om som-
meren, men faktisk er der rigtig meget at 
vinde ved at holde sig igang over vinteren. 
Ikke bare de fysiske og sociale fordele, men 
der er også et stort potentiale i at bevare 
fællesskabet og fastholde medlemmer. 

Konceptet indeholder idéer til en række 
aktiviteter, der kan afvikles i vinterhalvåret. 
I konceptet indgår inspiration til samarbej-
de med lokale svømmehaller, indendørs-
træning, løb, styrketræning, SUP yoga el-
ler almindelig yoga, sikkerhed og redning, 
skateboarding samt indhold til sociale ak-
tiviteter. Fælles for alle aktiviteterne er det 
sociale og aktive fællesskab.

FORMÅL



MÅLGRUPPE
SUP & Surf 365 er for alle, både i og uden for foreningslivet. 

Som forening er det oplagt, at der laves aktivitetstilbud for medlemmer-
ne, der motiverer til at fastholde fællesskabet og tilknytningen til klubben. 
Men der er også meget at hente i SUP & Surf 365 konceptet, hvis du er 
selvorganiseret SUP eller surf udøver.



HVORFOR ER DET VÆRDIFULDT

Tre stærke F’er: Fællesskab, fastholdelse og fysisk aktivitet. 
De nyeste analyser af danskernes vandsportsvaner, som er initieret af DSRF og foretaget af 
Idrættens Analyseinstitut, peger på, at vandsportsaktive børn, unge og voksne supplerer deres 
vandsportsaktivitet med andre aktiviteter i naturen samt svømning, løb, yoga og styrketræning. 
De er dog ofte ikke organiseret i andet foreningsregi og aktiviteterne dyrkes ofte alene, fx i 
fitnesscentre. Netop derfor, er der også et stort potentiale i at tilbyde et fællesskab omkring 
sådanne aktiviteter i foreningen hen over vinteren. 

Udover at få en naturoplevelse og kunne koble mentalt fra, peger undersøgelserne samtidig 
på, at nogle af de vigtigste motivationsfaktorer for at dyrke sine aktiviteter er, at få trænet sin 
krop, at man kan blive bedre og at man kan dyrke sin aktivitet når det passer ind i hverdagen. 
Disse faktorer taler direkte ind i aktiviteter som styrketræning, løb og yoga, da netop sådanne 
aktiviteter er let tilgængelige og centrale supplementer til at kunne blive bedre til SUP og surf. 
For at aktiviteterne giver mening for medlemmerne kan man som forening med fordel tale ind 
i disse aspekter og udforme aktiviteterne med forskellige grader af styring, fleksibilitet og ind-
hold. 

Det er netop det, DSRF vil præsentere jer for i det nærværende konceptkatalog.

Fællesskab
Fastholdelse

Fysisk aktivitet



Det er en rigtig god idé at motivere medlemmerne til at tage ejerskab, så der er flere res-
sourcer til stede, når aktiviteterne skal afvikles. Det giver jer mulighed for at give den fleksi-
bilitet og bredde i aktiviteterne, som medlemmerne efterspørger. 

Vær så konkret som mulig, når I udformer planen for de forskellige aktiviteter. Det sikrer, at 
det ikke løber ud i sandet. 

INDRAGELSE OG KONKRETISERING 



De tre største motivationsfaktorer for at dyrke SUP og surf*:
Blandt unge (16-24 år)
1. At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig
2. At jeg får trænet min krop
3. At jeg oplever forbedring i mine præstationer

For voksne (25 år+)
1. At jeg får trænet min krop
2. At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig
3. At jeg kan dyrke aktiviteten udendørs/i det fri

*kilde: Danskernes Vandsportsaktiviteter, 2017. 

MOTIVATIONSFAKTORER



Aktiviteterne i SUP & SURF 365 konceptet 
er primært målrettet vinterhalvåret, selvom 
flere aktiviteter kan fungere hele året rundt. 

Guiden skal således give inspiration til helt 
konkrete aktiviteter, konkret udformning og 
små motiverende indspark til at tage ejer-
skab som forening. 

I kan med fordel inddrage medlemmerne 
eller holde et uformelt møde, hvor I invite-
rer alle medlemmer til at komme og tage 
del i en større brainstorming omkring hvor-
dan det konkret skal udspille sig hos jer. I 
kan også holde et mere officielt bestyrelses-
møde, hvor I diskuterer, hvordan I kan løfte 
aktiviteterne i jeres klub. 

AKTIVITETER
Inddrag gerne aktivitetskalenderen og gør det 
så konkret som muligt. Det sikrer, at I kommer 
godt fra start.

Der er uanede muligheder for, hvad I kan 
bruge vinteren på, så lad fantasien få frit løb, 
når I læser de idéer vi præsenterer. Der er 
ingen grænser for hvordan I kan udbygge, 
tolke og omsætte vinterens program.

I de fleste kommuner, er der mulighed for at 
leje en hal, hvis I ikke selv har lokalerne til at 
udføre indendørsaktiviteter. Gå ind på jeres 
kommunens egen hjemmeside og søg på 
‘lokaleleje’ for at læse mere.



EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
Oversigt over aktiviteter i dette katalog:
• SUP og surf aktiviteter
• Træning i svømmehal
• Yoga
• Skate sesh
• Løb
• Styrketræning
• Gå-/vandretur
• Meditation
• Vinterbadning
• Socialt samvær
• Højtidsspecifikke aktiviteter
• Sejltur
• Teoretisk SUP/surf undervisning
• SIkkerhed og redning
• Workshops
• Smag på...



SUP & SURF AKTIVITETER

I kan sagtens dyrke SUP eller surf hele året. Vin-
tersæsonen er ofte den bedste langs Vestkysten, 
hvis du vil fange bølger. Det kræver blot en tyk-
kere våddragt, sko og handsker. 

Det er vigtigt, at I aldrig går alene på vandet, 
men altid har en makker med. 
Som forening kan I fx tilbyde klub SUP/surf en 
gang om måneden fra november til marts.

TRÆNING I SVØMMEHALLEN

I mange kommuner er det muligt at lave en aftale med 
den lokale svømmehal omkring leje af svømmehallen 
på bestemte tider. 
At få svømmetrænet henover vinteren er en god måde 
at holde formen ved lige. I øger samtidig sikkerheden i 
klubben ved at få dygtigere svømmere blandt medlem-
merne. Udover almindelig svømmetræning kan i lave 
dybdedyk, træningsøvelser under vand m.v., som giver 
udholdenhed til at begå sig på og i vandet. I nogle 
svømmehaller vil det også være muligt at tage et surf 
eller SUP board med, så I fx kan øve teknik, sikkerhed 
og redninger eller fx dyrke SUP yoga. 

YOGA

Yoga er kulturelt stærkt forbundet med surf og SUP 
sporten. Aktiviteten forener krop og sind og er en 
rigtig god træningsform i forlængelse af SUP og 
surf, da aktiviteten fokuserer på din styrke og indre 
balance. 
I kan booke en yoga instruktør til at varetage yoga 
timen, hvis I ikke har kompetencerne internt i klub-
ben. Yoga kan afholdes både inde og i det fri. 

SKATE SESH

En skate sesh er en rigtig fed aktivitet for de unge. 
Skateboarding og carverskating minder på mange 
måder om surfing, og er en super god måde at øve 
teknik, balance og tricks. Carverskate - eller surf-
skate - føles næsten som at stå på vandet, og bru-
ge balancen og kroppen til at bevæge sig i et med 
bølgen. 



LØB

Løb er for mange en fleksibel og selvstændig sport, 
men der er mange fordele ved at løbe med andre, 
hvad end du hygge-løbe eller blive presset til dit 
yderste.

Inddel jer i grupper, hvor i på forhånd har fastsat 
pace og distance.
I kan med fordel engagerere medlemmerne selv til 
at tage ejerskab og stå for de forskellige løbehold. 

STYRKETRÆNING

Styrketræning med fokus på bestemte muskelgrup-
per, såsom core, ryg, skulder, ben og arme, kan 
både forbedre ens præstationer på surf- eller SUP 
boardet, men også være skadesforebyggende. 

Styrketræningen kan foregå i et lokalt træningscen-
ter, som i laver en aftale, med eller ude i naturen. 
I mange parker er der opstillet maskiner, som kan 
benyttes frit. Alternativt kan i bruge naturen og egen 
kropsvægt til fx kropshævninger i træer, lunges og 
squat med træstubbe som vægt, planke og armbøj-
ninger i skovbunden. 

Det er en god idé at inddele deltagerne i mindre 
grupper og på forhånd aftale, hvad der skal ske. 

GÅ- OG VANDRETUR

En gå- eller vandretur kan vække den samme følel-
se af ro og afstresning under fysisk aktivitet, som surf 
og SUP. Derfor er det oplagt at planlægge vandretu-
re i den omkringliggende skov eller udforske strand- 
og havnemiljøet. Tag eventuelt kaffe og madpakke 
med. 

MEDITATION

Meditation kan hjælpe til at finde en indre ro - præ-
cis som når man er på vandet. I kan booke en mind-
fulness instruktør eller finde en video på YouTube. 
Kombiner det gerne med socialt samvær efterføl-
gende, hvor I også kan snakke om, hvordan I kan 
bruge meditation på boardet. 



STRAND CLEAN-UP
SKAB ET GRØNT COMMUNITY



VINTERBADNING

Motivér hinanden til at spring i det kolde vand, in-
den i sætter jer sammen i den lune saunatønde. Vin-
terbadning og brug af sauna eller vildmarksbad er 
rensende for både krop og sind, men det er også 
underholdende og kan skabe stærke fællesskaber. 
Vi har lavet en samarbejdsaftale med Cold Hawaii 
Vildmarksbad - i sparer 100 kr. pr. udlejning og får 
en gratis vandrans oveni (værdi 100 kr.). De har 
afhentning og levering i hele landet. 
Booking sker via coldhawaiivildmarksbad.dk, 
anvend rabatkoden ’DSRF’.  

SOCIALT SAMVÆR

At mødes og dyrke fællesskabet er helt unikt. Det er 
vigtigt, at I har forskelligt fokus afhængigt af mål-
gruppen. Til børn og børnefamilier er socialt sam-
vær omkring et bål, fx mad over bål, helt oplagt. Er 
det de unge, kan I fx lave forhindringsbaner i skoven 
eller i havnemiljøet, tage på en sejltur, i klatrehallen 
eller lignende. Skal aktiviteten målrettes vokse, kan 
kaffe eller fællesspisning være oplagte omdrejnings-
punkter. 
I kan med fordel inddrage medlemmerne i klubben 
og høre, hvad de har lyst til.

HØJTIDSSPECIFIKKE AKTIVITETER

Der er ikke noget hyggeligere end at mødes i højti-
derne. Det er oplagt at invitere hele familien med til 
denne slags aktivitet. 

I december kan I lave et socialt arrangement på 
havnen med varm gløgg og æbleskiver, omkring 
påske kan I puste æg eller gemme æg for børnene 
ude i naturen. I kan også lave et nytårsløb i starten 
af januar. 
Hvad er jeres traditioner, og kan de bæres ind i 
klubben?

SEJLTUR

I kan høre den lokale sejlklub eller søsportscenter, 
om I må komme med ud på en sejltur og opleve 
vandet fra en anden vinkel. 



SMAG PÅ...

Smag på lokalområdet. Der er efterhånden mange 
små lokale bryghuse og vinproducenter, orangerier 
og andre lokalt dyrkede fødevarer, som i kan tage 
ud og smage på. 
Det giver et indblik i hvad der sker i jeres nærmil-
jø. Et styrket lokalt netværk skaber ofte grobund for 
fremadrettede positive samarbejder omkring arran-
gementer, events m.v.

TEORETISK SUP/SURF UNDERVISNING

Det kan være en rigtig god idé at afholde en teo-
retisk gennemgang af SUP eller surf, udstyr, gode 
spots, vind og vejr, påklædning, sikkerhed, strøm-
forhold mv. 
Der er mange teoretiske elementer, som man for al-
vor har tid til at dykke ned i om vinteren.

SIKKERHED OG REDNING

I kan afholde teoretisk og/eller praktisk undervis-
ning i sikkerhed og redning. 
Til de praktiske øvelser, kan I låne en svømmehal. 

DSRF har udviklet teoretisk materiale i samarbejde 
med Trygfonden, som I kan tage afsæt i. 

Det er en rigtig god idé at bruge vinteren på at tale 
om sikkerhed på vand og komme omkring de man-
ge vigtige emner herunder. 

WORKSHOPS

Hvis I som klub har nogle særlige kompetencer, kan 
I med fordel afholde workshops for klubbens med-
lemmer eller alle i lokalmiljøet. Det kan eksempelvis 
være hvordan du kan reparere dit board, hvordan 
du kan læse vind- og vejrforhold i det miljø, I befin-
der jer i, eller carverskating.

For at sikre deltagelsen kan det være en god idé at 
arbejde med en mindre brugerbetaling som forplig-
ter deltagerne. 



STEP 3
 

Udarbejd en konkret 
aktivitetsplan

Det kan være en god idé, at et 
bestyrelsesmedlen er repræsenteret i 
gruppen for at kunne give mandat til 
at træffe beslutninger. De resterende 
deltagere skal være foreningsmed-
lemmer, der har en særlig interesse 
i og vil prioritere tid til at organisere 
vinterens aktiviteter.

I kan med fordel lave forskellige ar-
bejdsgrupper for de aktiviteter, som I 
vælger at tilbyde medlemmerne. 

Arbejdsgripperne kan både bestå af 
instruktører ogmedlemmer. Det af-
gørende er, at de har en interesse og 
gerne en viden om den aktivitet, der 
skal arbejdes med. Vil i fx tilbyde lø-
betræning, er det en rigtig god idé, 
at arbejdsgruppen består af erfarne 
løbere, da de kender til forskellige 
træningstyper, intensiteter mv. 

STEP 2 
Lav mindre arbejdsgrup-
per, som arbejder med de 

forskellige aktiviteter

Det er vigtigt, at I udarbejder en 
konkret aktivitetsplan for vinteren, så 
medlemmerne ved, hvor og hvornår 
de forskellige aktiviteter bliver afvik-
let. Her skal i også gøre opmærk-
som på, om man skal tilmelde sig, 
om der er egenbetaling eller øvrige 
krav til aktiviteten. 

Foreningens 365 gruppe kan ind-
samle et overblik over alle aktiviteter, 
så de kan lave en overordnet plan, 
der er synlig for medlemmerne. De 
enkeæte arbejdsgrupper kan med 
fordel lave en mere udførlig beskri-
velse af indholdet i deres aktiviteter.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

KONKRET UDFORMNING

STEP 1 
Sammensæt foreningens 

overordnede ’365 gruppe’
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VANDRETUR

Søndag d. 12/11 
kl. 10-12

Ved klubhuset

Søndag d. 13/12 
kl. 10-12

Ved klubhuset

Søndag d. 17/1 
kl. 10-12

Ved klubhuset

Søndag d. 14/2 
kl. 10-12

Ved klubhuset

Søndag d. 14/3 
kl. 10-12

Ved klubhuset

Torsdag d. 10/12 
kl. 17-19

Ved Svømmehallen

Torsdag d. 4/2 
kl. 17-19

Ved Svømmehallen

Tirsdag d. 4/11 
kl. 17-19

Søndag d. 20/12 
kl. 10-12

Ved Klubhuset

Hver tirsdag
kl. 16

Ved Klubhuset

Hver tirsdag
kl. 16

Ved Klubhuset

Hver tirsdag
kl. 16

Ved Klubhuset

Hver tirsdag
kl. 16

Ved Klubhuset

Hver tirsdag
kl. 16

Ved Klubhuset

Hver torsdag
kl. 16

Hver torsdag
kl. 16

Hver torsdag
kl. 16

Hver torsdag
kl. 16

Hver torsdag
kl. 16

Fredag d. 20/11 
kl. 15-17

Ved Skatebanen

Onsdag d. 17/3 
kl. 17-19

Ved Klubhuset

Lørdag d. 9/1 
kl. 10-12

Ved Klubhuset



DSRF afholder i samarbejde med dygtige eksperter indenfor forskellige niche-
områder af surfing en række workshops i efteråret og foråret. Disse workshops 
skal være med til at engagere surfere over vinteren og måske se nye muligheder i 
SUP og surf sporten. 

På disse workshops kan du fx lære at skyde og redigere surfbilleder, shape dit eget 
skateboard, reparere dit surfboard, lære om vind- og vejrforhold i relation til surf, 
sikkerhed på vand eller hvordan I kan blive en grønnere klub. 

Du kan læse meget mere om vores workshops og tilmelde dig via vores hjemme-
side: https://www.dsrf.dk/workshops/

DSRF WORKSHOPS



SUP & SURF 365 konceptet er en del af en ræk-
ke indsatser i STOKED SUSTAIN projektet, som 
er støttet af Nordea Fonden med 3,99 mio. kr. i 
perioden 2020 - 2022. Projektet arbejder med 
mange forskellige indsatser, som har det fælles 
formål, at få endnu flere danskere til at blive en 
del af SUP og surf sporten. 
Find mere information om projektet her: 
www.dsrf.dk/stoked-sustain/

STOKED SUSTAIN



dsrf.dk #dsrfstoked @surfraft

dsrf.dk/supsurf365


