
FRI PÅ VANDET – Sundhed for alle
Deltagere i FRI PÅ VANDET bliver inviteret ind i et forstående og støttende fællesskab i det blå rum, hvor

vandaktiviteter, som surfing og SUP, giver anledning til succesoplevelser, positive selvopfattelser og en

sanselig ro. Alt sammen er det muligt, fordi Dansk Surf og Rafting Forbund har stablet et projekt på

benene, som insisterer på at styrke deltagernes evner til at håndtere hverdagens uundgåelige

udfordringer, frem for at helbrede deres sygdomme eller symptomer.
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Sundhed er ikke målbart

Sundhed bliver ofte anvendt som synonym for fysisk

aktivitet, næringsrig kost og alt, der ellers støtter de

dominerende kropsidealer og en længere levetid.

Risikoen ved denne sundhedsforståelse er, at alt man

gør og er, kan kategoriseres som sundt og usundt.

I FRI PÅ VANDET gøres der op med denne problematik.

Deltagerne indgår i et projekt, hvor sundhed ikke

forstås som et produkt af fysisk kunnen og fravær af

sygdom. I stedet forstås sundhed som en subjektiv

oplevelse af at trives i sit eget liv; at kunne forstå sin

krops signaler og reagere konstruktivt på dem; at

opleve sin egen krops fysiske tilstrækkelighed; og at

opbygge tillidsfulde relationer, som er så afgørende for

livskvaliteten. I FRI PÅ VANDET forstås sundhed

dermed som den proces, deltageren altid er involveret

i, frem for noget man enten er eller ikke er.

Sundhedsfremme er en evne

I FRI PÅ VANDET anerkendes den modstand, som livet

til tider synes at kaste efter tilfældige mennesker.

Nogen bliver ramt af sygdom, mens andre går fri.

Sundhedsfremme kan derfor ikke reduceres til

bestemte (og hermed rigtige) måder at leve sit liv på,

men er derimod en evne som den enkelte må øve sig i;

for deltagerne i FRI PÅ VANDET er det en evne til at

leve med og håndtere de psykiske symptomer, som de

oplever. Det er denne evne, som deltagerne får hjælp

til at udvikle gennem surf- og SUP aktiviteterne.

Projektets sundhedsfremmende elementer

Undertegnede har på baggrund af bl.a. interviews med

sekretariatschefen i DSRF, projektkonsulenten og to

instruktører på projektet, lavet en analyse af, hvilke

elementer i FRI PÅ VANDET, som potentielt kan have

en sundhedsfremmende virkning på deltagerne. Hvad

er det ved FRI PÅ VANDET, som støtter deltagernes

evner til at tackle deres personlige udfordringer?

Vores analyse peger for det første på, at instruktørerne

spiller en vigtig rolle. Instruktørerne er alle erfarne

surfere og er desuden uddannet i psykisk førstehjælp.

Derigennem er de kompetente til at aflæse både

omgivelserne og deltagerne, så de på bedste vis kan

tilpasse de to til hinanden.

Derudover lægger instruktørerne stor vægt på at

forberede deltagerne forud for sessionerne. Vejret og

vandet er omskifteligt; det samme er den

menneskelige psyke. Derfor er det afgørende, hvordan

instruktørerne skaber forudsigelighed for deltagerne

ved at informere dem om både de fysiske betingelser

for ugens undervisning, men også prioriterer at gøre

forventningsafstemning en del af undervisningen. På

den måde skabes der en ro ved og sikkerhed i, at alle

er indforståede med de personlige forudsætninger

forud for aktiviteterne på vandet.

For det andet er det afgørende, at deltagelsen i

projektet opleves som meningsfuld for deltagerne. I

analysen fremhæver vi særligt fællesskabet og

sammenholdet som et vigtigt bidrag, fordi det

motiverer til fortsat deltagelse. Dertil gives deltagerne

medbestemmelse i undervisningen, så de får mulighed

for at påvirke den i en retning, som de synes er

interessant og værd at investere energi i.

Deltagerne i FRI PÅ VANDET tager del i aktiviteter og

oplevelser, som udfordrer dem tilpas på deres

kropskontrol og mentale barrierer. Det giver anledning

til succesoplevelser, som får hverdagens tankemylder

og bekymringer til at træde i baggrunden, imens en

styrket tro på deres egne evner får lov til at vinde

frem.


