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DSRF vil med Clean sætte endnu mere fokus på miljøet og sørge for, at det bliver en inte-
greret del af vores foreningskultur. Vi vil inspirere og motivere vores medlemmer til at hjælpe 
med at passe på vores blå legeplads, havet, stranden, søerne og kanalerne – ikke bare til 
vores arrangementer, men som en naturlig del af hverdagen.

Til at løfte Clean, skal vi bruge Clean ambassadører ude i klubberne. Clean Ambassadører-
ne skal være med til at motivere de øvrige medlemmer i klubben og sørge for at holde vores 
legeplads ren, bruge mindre plastik og køre sammen, når vi skal til vandet – alt sammen 
noget der er med til at gøre en forskel for vores miljø.

Vi kan selvfølgelig ikke hver især redde verden, men sammen kan vi gøre en stor forskel og 
være med til at skabe nye gode vaner for os allesammen.

INDLEDNING

Med Clean konceptet ønsker vi 
at sætte fokus på miljøet og in-
spirere og motivere vores med-
lemmer til at passe på vores blå 
legeplads. Vi har derfor lavet 
et koncept, der hjælper jer til 
at lave sociale arrangementer 
og gøre det til en naturlig del 
af  kulturen, at vi alle passer på 
vores fantastiske vandmiljø.

Læs mere her i konceptet.

FORMÅL



CLEAN AMBASSADØRER
Clean ambassadører er nøglepersoner i foreningen, som har et særligt ansvar 
for at omsætte Clean aktiviteter til virkelighed. Det er bl.a. strandoprydninger, 
opsamling af skrald i havnemiljøet eller på vandet. 
Ambassadører modtager udstyr til foreningen, som kan benyttes til at lave ak-
tiviteter omkring et renere miljø. 
Det er vigtigt, at hele foreningen bakker op omkring Clean ambassadørerne 
og de aktiviteter, de afvikler. 

Der vil være 2 ambassadører i de foreninger, der deltager. 



HVORFOR ER DET VÆRDIFULDT?

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 sør-

ger for at tage os godt af affaldet, så det ikke ender i havet.

Der er fundet plastik i ma-
ven på mere end 90 % af 
alle søfugle

Det tager mere end 500 
år at nedbryde plastik i 
naturen

De såkaldte ”plastik øer” 
i verdens 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 produceres genbruges



CLEAN
SKAB ET GRØNT COMMUNITY



Alle kender billederne af de store plastik øer rundt omkring i verden og man kan 
godt tænke, at det jo ikke har noget med os at gøre. Men det har det desværre – 

i høj grad. 

Vores forbrug stiger, vi bruger mere og mere engangsplastik og mange tager sig 
ikke godt af affaldet efterfølgende, så det ender på gader og stræder og i værste 

fald blæser det i havet. Det ryger ikke til Indonesien, hvor vi ser flest skrækbil-
leder fra – i stedet tager affaldet turen den anden vej, pga. strømningerne og 

vores tabte plastikpose kan ende helt på Hawaii. 

Solen får ofte bugt med plastikken før det når så langt, men det betyder, at det 
bliver nedbrudt til mikroplast, hvorefter det bliver spredt i verdenshavene og er 

umulig at opsamle igen. Derudover spiser fiskene mikroplasten, fordi de tror det 
er føde og så ender det tilsidst i maven på os. 

The “re”circle of life
...Men det kan vi heldigvis gøre noget ved sammen!



Alle er mere end velkomne til at få inspiration og starte grønne initiativer i klub-
ben.

Til efteråret håber vi, at kunne invitere mange flere klubber med som Clean am-
bassadører, men indtil da, må i meget gerne lade jer inspirere ved at downloade 
vores konceptkatalog om grønne initiativer og afvikle jeres egne Clean aktivite-
ter.

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

KØR SAMMEN OG SPAR 
PÅ BENZINEN

SAML SKRALD DER 
HVOR I SUP’ER OG SUR-

FER

KØB BRUGT UDSTYR EL-
LER LÅN AF HINANDEN

GØR DET TIL EN NATUR-
LIG DEL AF JERES KULTUR

HUSK DRIKKEDUNKENINGEN BRUG AF EN-
GANGSSERVICE

SORTER DET SKRALD I 
OPSAMLER

KØB ALTID BÆREDYG-
TIGT

SAMMEN GØR VI EN 
FORSKEL



GRØNNE INITIATIVER

Grønne initiativer kommer i mange former og det er vigtigt, at man starter i det små og byg-
ger på. Det hele handler om gode vaner og inspiration til en grønnere hverdag.

Sørg for at huske drikkedunken, så du sparer unødvendig plastisk. Det samme gælder brugen 
af engangsservice, køb i stedet nogle kopper, bestik og tallerkner, som i kan bruge ude i klub-

berne. I vil sikkert samtidig finde en masse skrald ude på jeres blå legeplads, derfor er det 
en god idé at få nogle skraldespande eller muleposer ud i klubberne, så i nemt kan sortere 

skraldet - så kan det nemlig bruges igen. 
Få inspiration på www.delditskrald.dk

Derudover kan i spare på benzinen ved at køre sammen, når i skal  på tur. I kan også låne 
hinandens udstyr i stedet for at købe nyt. Vi har selvfølgelig brug for at forkæle os selv en 
gang imellem, men prøv at kigge efter om produktet er bæredygtigt, det er der heldigvis 

mange brands der er blevet.

Vigtigst af alt, sørg for at få ryddet op på jog ved jeres vandmiljø, 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.

Gør grønne initiativer til en naturlig del af jeres kultur.



CLEAN ER EN KULTUR

Det vil hurtigt blive helt naturligt for dig, at sætte en 
skralde-hook på din paddle eller tage et mesh net 

med dig ud, når du tager ud for at paddle.

Du vil helt sikkert hurtigt opleve den glæde det giver 
indeni at gøre en forskel for miljøet!



Clean er både en kultur i foreningen, men også events, hvor i mødes til et 
socialt arrangement med fokus på oprydning på land og på vand. 

FØR ET EVENT

• Skal der laves aftaler med kommunen omkring afhentning af skrald?
• Hvordan gør i arrangementet hyggeligt og interessant for medlemmerne?
• Hvordan inviterer i medlemmerne? Begivenhed på Facebook, nyhedsbrev, eller...? 
• Skal der indkøbes snacks, kaffe, te, vand mv. til deltagerne?

Husk at informere, hvis de selv skal have mad og drikke med.
Husk god påklædning - lav en opdatering til alle deltagerne dagen før eventet, så de er forberedte på 
vind og vejr, mødetidspunkt og hvad de skal have med. 

DAGEN FOR EVENTET

Clean ambassadører og evt. øvrige ansvarlige for arrangementet bør mødes i god tid og gøre alt klart, 
således deltagerne kan komme igang med det samme. Når alle deltagere er mødt op, kan i holde et 
kort informationsmøde, hvor alle vigtige oplysninger om arrangementet gives.

Send gerne deltagerne i forskellige retninger eller henvis til særlige områder med meget skrald. 
Det er en rigtig god idé at have en base, hvor der står folk klar til at tage imod de fyldte skraldesække 
og hjælp med en eventuel sortering af skrald. Det er også på basen, fx ved klubhuset, i kan stille kolde 
eller varme drikkevarer frem. 

Når arrangementet er slut kan i prøve at veje det indsamlede skrald eller estimere hvor meget skrald i 
har samlet - kan i sætte det i relation til de facts der findes omkring affald? 

HUSK at få taget et stort fællesbillede eller et billede af jeres skrald! 
Del på vores Instagram med hashtag #dsrfclean eller tag @dsrfstoked. 

EFTER ET EVENT

Sørg for at der er et team, der kører skraldet på genbrugsstationen. Hvis i har lavet en aftale med 
kommunen om afhentning, skal det stilles frem til det aftalte sted.

PLANLÆGNING AF CLEAN AKTIVITET



HUSKELISTE TIL EVENTS

Lav et program for dagen (mødetid, mødested, 
pause, snacks mv.)

Udpeg et specifikt område, hvor i skal fjerne 
skrald

Kontakt kommunen og få eventuelt en aftale om 
afhentning af skrald

Skraldeposer, handsker og skraldestænger

Borde, stole og eventuelt pavillon til Clean basen

Kaffe, the, vand og snacks

Eventuelt skraldespande til sortering



TRASH ART

I kan lave en fotokonkurrence, hvor det handler 
om at omsætte sit indsamlede skrald til kunst. 
I kan også lave én stor fælles skulptur. 

Aktiviteten kan på en sjov og anderledes måde 
være med til at sætte yderligere fokus på mil-
jøet - særligt blandt de yngre deltagere. Det 
fremstiller på én og samme tid noget kreativt 
og spændende med noget skræmmende og 
foruroligende - nemlig at det er ting, der ikke 
burde høre til i havmiljøet. 

Deltagerne kan dele deres billeder på forenin-
gens Facebook eller Instagram, hvor i kan be-
slutte, om det skal stemmes om en vinder. Husk 
at tagge #Clean og @dsrfstoked. 

KOM OG PRØV

I kan integrere et ”kom-og-prøv” surf eller SUP set 
up til eventen. Det kan være forældre, der er med-
lemmer i klubben, som vil give deres børn en sjov 
dag på og ved vandet, eller medlemmer, der vil 
engagere andre venner til at dyrke surf eller SUP.

Sørg for, at tingene bliver opdelt på en god måde, 
så ”kom-og-prøv” aktiviteten ligger i en pause midt 
på dagen, eller om eftermiddagen, når oprydnin-
gen er ved at blive afsluttet. 

SKRALDE VÆGT

Det kan være rigtig interessant at se, hvor me-
get skrald i egentlig har indsamlet. Måske i kan 
sammenligne vægten fra de forskellige Clean 
events i holder eller i kan se, hvor meget i sam-
ler ind på et helt år og sammenligne det med 
tal på verdensplan. Køb fx en fiskevægt, de fun-
gerer godt til formålet. 

UNDERHOLDNING PÅ DAGEN
Der er mange små aktiviteter, i kan putte ind på dagen, som kan engagere 
børn, unge og voksne. Kun fantasien sætter grænser! 
Vi har et par bud til jer her. 



HVAD INDEHOLDER CLEAN
CLEAN AMBASSADØRER
Foreninger, der deltager i Clean udpeger to Clean ambassadører, der har en nøglerolle i at få kon-

ceptet ud og leve. 

OPSTART
I april 2021 starter vi op i fem foreninger, hvor vi vil teste konceptet af. Men vi håber på, at kunne få 

endnu flere foreninger med til efteråret!

UDSTYRSPAKKE
Foreninger, der deltager i Clean modtager en Clean pakke bestående af:

Grappestænger

Mesh net til at paddle med

Spand til board (inspireret af Green Kayak)

Trash hook til padler

Sand rive

Vægt

Dropbuckets til affaldssortering

Gennemsigtige affaldssække

Stickers med Clean

Hoodie + cap til ambassadører



SUP & SURF 365 konceptet er en del af en 
række indsatser i STOKED SUSTAIN projek-
tet, 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/clean
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