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SAMMEN OM GRØNNE INITIATIVER  
& EN RENERE LEGEPLADS



FORDI I VIL VÆRE EN DEL AF CLEAN 
OG VIL HJÆLPE TIL MED STRANDRENSNINGER 

TIL VORES EVENTS.

TUSIND TAK

DSRF har med dette fokus på plastik og havaffald teamet op med Race for Oceans Foundation og Copen-
hagen Cartel. Vi ser en kæmpe værdi og inspiration i at samarbejde med disse to nye spillere i kampen 

for miljøet, der på hver sin måde gør en forskel! 
Race for Oceans Foundations mission er at skabe fokus på Verdensmål 14 - Livet i havet, herunder den 
stigende plastikforurening, mens Copenhagen Cartel udnytter og omdanner fiskenet, der ender i havet, 

til nyt og lækkert bade- og træningstøj. Læs mere herom på s. 6.



Der produceres over 335 mio. 
tons plastik om året

Hvert år udledes omkring 8 mio. tons affald i verdenshavene. Det er primært engangsplastik, som 
er er en seriøs trussel mod havets dyreliv, planteliv og hele økosystemer.  Vi kan dog stadig nå at 
gøre noget ved problemet, hvis vi alle står sammen og hjælper hinanden med at minimere vores 

forbrug og sørger for at tage os godt af affaldet, så det ikke ender i havet.

Der er fundet plastik i maven på 
mere end 90 % af alle søfugle

Det tager mere end 500 år at 
nedbryde plastik i naturen

De såkaldte ”plastik øer” i ver-
dens have dækker et areal på 

størrelse med Afrika

Knap 1/4 af torsk har spor af 
plastik i sig

Kun 18 % af det plastik der pro-
duceres genbruges

DET ER DE SMÅ TING DER KAN GØRE DEN STORE FORSKEL. 
TAG SMÅ SKRIDT, GODE VANER SMITTER

HVORFOR ER DET 
VÆRDIFULDT



SORTERING AF SKRALD
Når I har samlet skrald, så sørg for at sortere det efterfølgende. Det vil primært være 
metal, glas og plastik I ville kunne sortere. Vi har teamet op med DEL DIT SKRALD, der 
også er en del af miljøudvalget, som giver guidelines til hvad der kan sorteres og hvad 

der skal i restaffald. I skal endelig skrive til dem hvis I er i tvivl.

DET KAN BRUGES IGEN OG VI SPARER EN MASSE RÅMATERIALE

SE MERE PÅ WWW.DELDITSKRALD.DK



Grønne initiativer kommer i mange former og det er vigtigste er, at vi alle bidrager der hvor 
vi kan. Så kan man altid bygge på. 

 
Der er mange små tiltag, som vi selv kan gøre i dagligdagen, hvad end vi er på skovtur, til et 
event eller bare ude og gå en tur. Sørg for altid at huske drikkedunken, når du er ude, så du 

sparer unødvendig plastisk. Det samme gælder brugen af engangsservice. Derudover kan du 
samle op, når du finder noget skrald, som ligger og flyder, så det kan blive genanvendt. 

Spar på benzinen ved at køre sammen, når i skal på tur. Prøv også at holde øje med, om du 
kan handle bæredygtigt, når du skal købe noget nyt - eller måske du endda kan låne eller 

bytte tøj og udstyr med dine venner eller familie?

Vigtigst af alt, sørg for at få ryddet op på jeres legeplads, så affaldet ikke ender i havet. Gør 
det til en vane at samle op efter en god dag på vandet eller måske imens du er på vandet.

HELT ENKELT
DET HELE HANDLER OM GRØNNE VANER

VI HÅBER AT KUNNE INSPIRERE TIL MANGE FLERE GRØNNE  INITIATIVER



Race for Oceans 
Foundation

Copenhagen Cartel

Hviklet hav drømmer du om?

Race for Oceans Foundation er en almennyttig forening med base i Løkken. Formålet er 
at sætte fokus på Verdensmål 14 – livet i havet, herunder den stigende plastikforurening.

På unik vis skaber vi synergi mellem sport, strandrensning og viden. Vi ønsker, at kunne 
inkludere alle mennesker, uanset forudsætninger i vores aktiviteter, da udfordringen ved-
rører os alle. I 2020 vandt vi Verdensmålsprisen i kategorien ”Ildsjæle”, og vores vision er 
at gøre Race for Oceans stafetten til en af de mest bæredygtige events i verden.

Vi vil lave Race for Oceans aktiviteter frem mod 2030, hvor verdensmålene skal revi-
taliseres. Race for Oceans stafetten skal inden 2030 rundt om hele Danmarks +8.500 
km. kystlinje med forskellige vand- og sejlsportsaktiviteter, hvor strande og havne renses 
sideløbende sammen med virksomheder og organisationer, som arbejder for Verdensmål 
14. Vores koncept vil frem mod 2030 være synligt i hele kongeriget Danmark, herunder 
Færøerne og Grønland, samt på udvalgte lokationer i udlandet under initiativet Race for 
Oceans Global i et partnerskab med UNLEASH og Bestseller Foundation

”Caring about the ocean is always a good look”

Copenhagen Cartels mission er at udfordre de traditionelle produktions- og forbrugs 
mønstre ved at give rest- og spild ressourcer, som normalt anses som værdiløse, nyt liv 
og tilbyder en bred palette af bæredygtige produkter, der sætter mennesker og klima før 
profit.

Vi producerer blandt andet badetøj, sportstøj og yogatøj ud af plastik fra havet, primært 
gamle fiskenet, men også andet post-consumer plastik affald. De fleste moderne fiskenet 
er nemlig lavet af nylon og andre plastikkomponenter, som gør dem ekstremt holdbare. 
Netop derfor kan nettene drive rundt i årevis, båret af havstrømninger, hvor de fanger og 
dræber havdyr på deres vej. 

Via innovativ teknologi udnytter vi plastikkens holdbarhed positivt, ved at genanvende og 
udvinde nylon fra fiskenettene og bruge det til at producere nyt, uden at gå på kompro-
mis med kvalitet og performance.



dsrf.dk #dsrfstoked Dansk Surf og Rafting 
Forbund

dsrf.dk/clean

copenhagencartel.dk #cphcartel Copenhagen Cartel

raceforoceans.org #raceforoceans Race for Oceans
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