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OVERBLIK OVER CLINICS



I dette katalog har vi samlet alle de forskellige clinics, som vi i DSRF udbyder i 
samarbejde med vores dygtige undervisere. 

Vores clinics er udviklet af vores dygtige undervisere og fagpersoner, som har en 
særlig interesse og viden i det pågældende felt. 

Ønsker i at bestille en Clinic, skal i kontakte Simon Brucz
mail: simon@dsrf.dk
tlf: 42 21 34 48
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BESKRIVELSE AF CLINICS 

Vind, Vejr & Bølge webinar 

Varighed: 2,5 time (online)

Denne Vind, Vejr & Bølge Clinic 
går i dybden med alle forhold, 
der er essentielle for udformingen 
af de bølger, vi i sidste ende sur-
fer på.
Bliv bedre til at læse prognoser 
og forstå, hvordan vejret påvirker 
forskellige surfspots. 

Der vil være en grundig gennem-
gang af nedenstående emner 
med rig mulighed for spørgsmål 
og dialog.
• Bølgeforståelse
• Højde & perioder
• Dønninger
• Bundforhold
• Vind & bølger
• Tidevand & strømforhold
• Forståelse for surf spottet
• Hvad kigger man efter når 

man læser vejrudsigter?

Surf skate 

Varighed: 5 timer

Surf skate har fokus på en sjov og 
effektiv landbaseret træning, som 
kan praktiseres hvor som helst og 
når som helst, uanset om der er 
bølger eller ej. 
Vi bruger surfskating og surfska-
teøvelser som det primære ele-
ment, kombineret med mentalø-
velser, der bidrager yderligere til 
både din surfing/surfskating og 
lærings-/udviklingsprocesser ge-
nerelt. Der inddrages også ele-
menter af videolæring undervejs.

Vi kommer til at arbejde med 
både krop og sind, med øvelser 
du kan lave på land, som er sam-
mensat med det mål at
gøre dig til en bedre og mere 
komfortabel surfer når du er tilba-
ge i vandet.



SUP Teknik / SUP Technical

Varighed: 4 timer

Denne SUP Teknik Clinic vil give 
deltagerne en bedre forståelse 
for dynamikkerne i stand up pad-
dling. Der er indlagt både teori 
og praktiske øvelser.

I løbet af fire timer tages du rundt 
om mange af de færdigheder, 
som du skal mestre for at få en 
god dag på vandet. Dette er en 
clinic, hvor du modtager en mas-
se direkte feedback på din egen 
teknik samt inspiration og idéer 
til, hvordan du kan selvtræne 
effektivt og udvikle dig på egen 
hånd.

SUP Teknik Clinic foregår hoved-
sagligt udenfor og på vandet.

Fridykning 

Varighed: 3 timer

Fridykning handler om vejrtræk-
ning, at kunne bevare roen un-
der vand og kunne holde vejret. 
Derudover er der fokus på mental 
kapacitet i hektiske situationer. 
Alt dette er særligt er vigtigt, når 
du surfer. Denne clinic fokuserer 
derfor på mental ro, vejrtrækning 
og det at befinde sig i vandet.



Bølgeteori + SUP surf clinic

Varighed: 5 timer

Kom godt i gang med SUP sur-
fing.
Første halvdel af denne clinic har 
fokus på teori omkring Vind, Vejr 
& Bølger, Code of Conduct samt 
sikkerhed og udstyr. 
I den anden halvdel af dagen går 
vi på vandet, hvor der er fokus på 
praktik, herunder bl.a. hvordan 
man padler gennem brændnin-
gen, positionering, hvordan man 
padler bedst ift. at fange bølger.

SUP touring heldagsclinic

Varighed: 10,5 timer

Bliv klædt på til SUP touring. 
Denne Clinic er for padlere der 
ønsker at padle længere ture med 
fokus på de fede naturoplevelser, 
som SUP touring kan give.

Kurset indeholder teoretisk plan-
lægning med praktisk udførelse i 
sikre omgivelser. Herefter padles 
en lang tur sammen. 



Fra SUP til surfing i bølger

Denne clinic er mindet på at tage 
forberedende skridt fra SUP til sur-
fing. Vi vil komme ind på de men-
tale aspekter af “mødet med det 
ukendte” i kontekst af at gå fra 
fladt vand til bølger, og at begi-
ve sig ind i en helt ny kultur med 
de uskrevne regler, der hører sig til 
her. Vi vil også arbejde med krop-
pen og øve grundlæggende og 
forberedende surfbevægelser på 
surfskates, som kan overføres til 
bølgerne senere. 

Og da der på de fleste danske 
kyster jævnligt ruller surfbare 
småbølger ind som sagtens kan 
fanges af et stort SUP board, så 
vil vi sammen planlægge jeres 
første “bølge-search” i jeres eget 
lokalområde, med udgangspunkt 
i hvad kystkort og vindprognoser 
kan pege på af potentielle lokale 
surfspots, hvor I kan begynde at 
øve jer i bølgerne. 

Optimer hjernen & reguler 
nervesystemet med surfing & 
surfskating 

Moderne hjerneforskning viser, at 
forskellige former for kropslig be-
vægelse kan have en regulerende 
effekt på nervesystemet, klargøre 
hjernen til ny læring samt øge ev-
nen til kompleks & fleksibel tænk-
ning. Kort sagt betyder det, at 
bevægelse kan gøre dig mere re-
guleret under pres, mere lærenem 
og mere nytænkende. Altsammen 
evner af høj relevans for det mo-
derne liv på arbejdspladsen og 
uddannelsesstedet - og for evnen 
til at fungere godt i krisetid.  

I denne clinic kommer vi ind på 
hvordan alt dette relaterer til sur-
fing og surfskating. 
Gennem konkrete øvelser på surf-
skate bliver du klogere på hvor-
dan din elskede sport også kan 
anvendes til at optimere hjernen 
og regulere nervesystem. Du bliver 
klædt på til at arbejde mere med 
principperne og dit eget liv efter-
følgende, med eller uden udstyr. 
Og ikke mindst - så får du stær-
ke argumenter for at prioritere en 
ekstra session næste gang chan-
cen byder sig. 



SUP touring weekend

Varighed: lørdag - søndag

Bliv klædt på til SUP touring. 
Denne Clinic er for padlere 
der ønsker at padle længere 
ture med fokus på de fede 
naturoplevelser, som SUP 
touring kan give.

Kurset indeholder teoretisk 
planlægning med praktisk 
udførelse i sikre omgivel-
ser. Denne clinic er med en 
overnatning i det fri fra lør-
dag til søndag i naturskønne 
omgivelser på Fyn. 

Surfing i små bølger

I denne clinic er der fokus 
på at træne jeres evner og 
øge glæden ved at surfe de 
helt små bølger, som der er 
masser af rundt på de dan-
ske kyster - også i de mindre 
farvande. Der vil være en 
masse praktiske tips og tricks 
relateret til at finde det rette 
udstyr og identificere poten-
tielle lokale surfspots, samt 
forskellige kropslige øvelser 
med og uden surfskates af 
særligrelevans for small-wa-
ve surfing. Altsammen tager 
afsæt i at gøre jer i stand til at 
finde, fange og surfe de helt 
små bølger.



Surf bedre - Surfskating 
& mentaltræning

Mange af os kender til frustra-
tioner forbundet til flat-spells, 
at leve langt fra bølgerne, 
ikke have tid til at komme på 
vandet, eller oplevelsen af 
at man ikke rigtig rykker sig 
som surfer. Derfor er der på 
denne clinic fokus på sjov og 
effektiv landbaseret træning, 
som både vil rykke dig som 
surfer og optimere dit men-
tale kompas i læreprocessen. 
Vi bruger surfskating og surf-
skateøvelser som det primæ-
re element og inspiration til 
at træne surfevnerne, kom-
bineret med forskellige men-
taløvelser og -strategier, som 
kan gøre dig endnu bedre til 
at “lære at lære” både i surf-
sammenhæng og i det øvrige 
liv.  

Surf bedre - Surfskating 
& øget kropsbevidsthed

I denne clinic retter vi op-
mærksomheden på vores 
kroppe og sætter fokus på, 
hvordan vi gennem øget 
kropsbevidsthed kan blive 
bedre til at mærke og forstær-
ke de bevægelser som virker 
konstruktivt i surfsituationen 
og fjerne eller minimere det 
som virker mindre godt. 

Via surfskating laver vi for-
skellige øvelser der træner 
deltagernes evne til at mærke 
hvad der virker / ikke virker, 
og vi vil også arbejde med 
forskellige øvelser, der kan 
øge kroppens intuitive age-
ren i surfsituationen.

Endelig introduceres video-
læring som en supplerende 
metode til at øge den krops-
lige selvbevidsthed og som et 
effektivt træningsredskab ge-
nerelt.



Surf bedre - Håndter 
svære følelser i bølgerne 
(og i livet)

Mange af os kan opleve en 
øget kropslig anspændthed 
og følelsesmæssig nervøsitet 
når bølger og hav begynder 
at blive større eller vildere, 
end vi er vandt til, eller måske 
bare når vi padler på en god 
bølge, som vi gerne vil have 
det bedste ud af. Fra hjer-
nens synspunkt er der masser 
af gode grunde hertil, men 
det er sjældent befordrende 
for vores evne til at surfe og 
handle i situationen. 

I denne clinic kommer vi ind 
bl.a. ind på hvad stress, ner-
vøsitet og angst er for nog-
le størrelser set fra hjernens 
synspunkt, og introducerer 
forskellige hensigtsmæssige 
strategier, der kan hjælpe til 
en mere konstruktiv håndte-
ring af de situationer hvor de 
svære følelser dukker op - i 
såvel surfing som i hverda-
gen.

Surf bedre - Surfskating 
og visualiseringer som 
træningsredskab 

Denne clinic sætter fokus på 
hvordan man kan drage nyt-
te af visualiseringer/indre bil-
leder i forbindelse med træ-
ning, konkurrence og mødet 
med mentalt pressede situa-
tioner, og hvordan visualise-
ringer både kan bruges til at 
træne ens kropslige evner så-
vel som de mentale. 

I vil både blive introduceret 
til “før” visualiseringer (som 
anvendes inden en aktivitet), 
samt “under” visualiseringer, 
der kan hjælpe jer  til at sur-
fe/performe i real-time mens 
i dyrker aktiviteten. Vi vil øve 
begge visualiseringstyper via 
forskellige surfrelevante øvel-
ser på surfskates. Vi vil også 
eksperimentere med de indre 
billeder gennem forskellige 
”lade-som-om” øvelser, med 
henblik på at udvide jeres 
kropslige handlerum i nye 
retninger.



Basis surftræning uden 
bølger (for voksne)

En workshop for den voksne 
surfer, som er usikker på sin 
basisteknik (paddling, stan-
ce, pop-up), eller ikke kom-
mer nok på vandet til at træ-
ne dette konsistent. 
Workshoppen består af teori 
og fysisk træning på land og 
har til formål at forbedre dine 
basisteknikker. Dette vil hjæl-
pe dig til at blive en markant 
bedre surfer og få mere ud 
af dine dage på vandet, der-
udover er det med til at fore-
bygge skader. 
Alle øvelser er tilrettelagt, så 
de kan laves uden indkøb af 
træningsudstyr.



dsrf.dk #dsrfstoked @surfraft

dsrf.dk/clinics/


