
Emma blev i 2015 uddannet SUP Flatwater Instruktør fra DSRF og har lige siden undervist nybe-
gyndere og øvede i SUP og SUP-yoga hos foreningen SUP’R i Aarhus. I 2017 udlevede Emma sin 
drøm og blev internationalt certificeret yoga instruktør fra Indien og har siden da undervist i fitnes-
scentre, i det private og ved events bl.a. ved VM i SUP. Emma er en ung men yderst ansvarlig og 
dedikeret underviser, der brænder for at udbrede kendskabet til SUP-yoga.

VELKOMMEN til en dag med yoga på vandet!

PROGRAM

DSRF SUP-YOGA WORKSHOP
DIN UNDERVISER

Tid Aktivitet

10.00 - 10.15 Velkomst
Registrering, gennemgang af udstyr, sikkerhed og dagens program

10.15 - 10.20 Vi går på vandet, padler ud til lokation, fastspænder os efter instruks med front mod 
underviser.

10.25 - 11.25

Nyd en times SUP-yoga
Detlagerne guides igennem ca. 50 min. SUP-yoga.

Efter en kort meditation vil du blive præsenteret for Surya Namaskara (sol-
hilsen) A & B sup-yoga edition og en masse andre asanas (øvelser) tilpasset 

disciplinen. Det hele afsluttes med en afspænding, din shavasana.

11.30 - 11.40 SNACK pause på vandet
(underviser har snacks med til alle i en drybag)

11.45 - 13.00

Mini SUP-yoga opgave
Deltagerne går sammen to og to og sammensætter og forbereder fem øvelser for-

delt på kategorierne (siddende, stående, liggende (mave/ryg), evt. balance)
Makker 1 starter med at undervise makker 2. Dernæst underviser makker 2 makker 1. 

Grupperne afslutter med at give hinanden feedback.

13.05 - 13.35
Makkerredning

Underviser vil demonstrerer færdigheden med en deltager. hvorefter deltagerne 
finder sammen 2 og 2 og udfører øvelsen hver især

13.40 - 14.00

Spørgsmål, opsummering, afslutning
Tilbage på land skifter vi til tørt tøj og tager en opsamling med spørgsmål og opsum-

mering af læringsmålene med fokus på: Hvad fungerede godt? Hvad kunne gøres 
bedre? Der informeres tillige om et kommende DSRF SUP-Yoga instruktørkursus ift. 

muligheder og deltagerkrav.

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, stand up paddle, rafting, 
prone paddleboarding, surf boat, riverboarding samt sikkerhed og redning i strømmende vand.


