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SUP og surf sporten dufter af sommer, strandliv, stærke fællesskaber og ’good vibes’. Sporten appellerer til 
den frie, ubekymrede og afslappende livsstil, men også det aktive liv ved, på og i vandet. Derfor ønsker vi 
i Dansk Surf & Rafting Forbund, med et nyt ’BEACHLIFE’ koncept, at biddrage til at jeres klub kan summe 
endnu mere af liv, og at medlemmerne kan være aktive på tværs af generationer.

Vores analyser peger på, at der generelt er et rigtigt stort udviklingspotentiale i SUP og surf sporten - særligt 
blandt børn og unge. Det giver derfor også god mening at have fokus på netop denne målgruppe og er-
faringen er, at børn og unge i højere grad motiveres af de legende elementer i sporten, hvor der er relativt 
få regler og ”løse” rammer. Desuden er der brug for et bredt arsenal af andre aktiviteter rundt om sporten, 
som kan øge mulighederne for at være aktiv.

BEACHLIFE konceptet har netop fokus på, at gøre det muligt at skabe mange mindre aktiviteter rundt om 
SUP og surf sporten. Det betyder, at de mindste, de mellemste og de voksne kan være aktive sammen eller 
hver for sig, og at der er fuld fokus på at skabe stærke fællesskaber og kvalitetstid for familierne.

BEACHLIFE konceptet åbner muligheden for at arbejde med familiemedlemskaber, hvor det giver mening 
for den enkelte familie at tage til vandet og være aktive sammen. Nogen kan tage på vandet, andre fanger 
krabber og undersøger dyr i vandkanten og nogle helt tredje spiller en uformel beachvolley-, fodbold- eller 
frisbee kamp.

INDLEDNING

Formålet med BEACHLIFE konceptet er, 
at give SUP og surf klubberne i DSRF in-
citament og mulighed for, at skabe flere 
aktiviteter, hvor klubbens medlemmer kan 
være aktive på tværs af generationer; børn, 
unge, voksne og ældre. 

Konceptet indeholder idéer til en række af 
små aktiviteter som kan afvikles i relation til 
SUP og surfing og således facilitere mere 
liv og aktivitet ’rundt’ om den enkelte klub.

Med BEACHLIFE konceptet ønsker vi at 
bringe strand- og surfkulturen helt ind i 
foreningen og endeligt vurderer vi også at 
konceptet kan være med til, at øge antallet 
af aktive medlemmer i klubberne.

FORMÅL



GODE ERFARINGER

Der er efterhånden flere gode eksempler på at det 
igennem SUP og surf sporten, men særligt også 
aktiviteterne rundt om sporten, er muligt at aktivere 
familier, hvor flere generationer; børn, voksne og 
ældre, kan være aktive sammen.

I foreningerne Roskilde Stories og Lejre VandSport 
har vi eksempelvis set, at op i mod 100 børn, unge 
og voksne engageres igennem et enkelt familie ar-
rangement. Fokus er på de legende aktiviteter, op-
hold og det sociale samvær ved, på og i vandet.

I andre foreninger er medlemstallene også en god 
indikator på at foreningerne, qua for eksempelvis 
en fleksibel medlemsskabsform og særlige aktivite-
ter, har rigtig godt fat i børn og unge under 18 år.

Blandt nogle af DSRFs større klubber; Ålsgårde 
Surf- og Sejlklub, Bellevue SUP & Surf, Løkken Surf 
Klub, Lejre VandSport og Surf & SUP Silkeborg er 
+30% af medlemmerne under 18 år.

Målgruppen for BEACHLIFE konceptet er alle ald-
re, men særligt familier, børn og unge som søger 
at være aktive sammen, er i fokus.

Med BEACHLIFE konceptet er der nemlig et stort 
potentiale for at skabe flere meningsfulde aktivite-
ter og fællesskaber i foreningerne og ikke mindst 
øge medlemstallet betydeligt. Det handler om at 
gøre det attraktivt, nemt og fleksibelt at være en 
del af foreningen og fællesskabet.

MÅLGRUPPE

Ålsgårde Surf- og Sejlklub: 43% u. 18 år (266*)
Lejre VandSport: 40% u. 18. år (110*)
Bellevue SUP & Surf: 38% u. 18. år (196*)
SUP & Surf Silkeborg: 30% u. 18. år (275*)

*Tallet i parantes er klubbens totale medlemstal.

MEDLEMMER UNDER 18 ÅR



BEACHLIFE konceptet er simpelt.

Det handler alene om at facilitere en ramme, som 
i højere grad har fokus på, at skabe aktiviteter om-
kring vandet i samspil med det der foregår på van-
det, fremfor isoleret surf eller SUP træning. 

Derfor indeholder BEACHLIFE pakken alt hvad i 
har brug for, for at skabe mange små aktiviteter på 
land eller i vandkanten.

Vores anbefaling er, at lave åbent hus arrange-
menter hvor udstyret i BEACHLIFE pakken får lov til 
at være det styrende element. Invitér lokale familier 
forbi til en aktiv dag på stranden, i havnen eller på 
søen, og brug arrangementerne til, at rekruttere 
hele familier til klubben.

I takt med at i får flere børn, unge og familier ind i 
foreningen kan i bruge udstyret i BEACHLIFE pak-
ken til at lave aktiviteter målrettet denne målgrup-
pe i foreningen. Det kan for eksempelvis være:

AKTIVITETER
• Familiehold hvor de voksne skiftes fra gang til 

gang til at igangsætte børnene med aktiviteter 
mens de andre voksne SUP’er eller surfer.

• Sociale stranddage som kombineres med en 
fælles grill aften.

• Specifikke børnehold hvor flere aktiviteter brin-
ges i spil på land, på vand og i vandet.

Vi anbefaler at i opretter et familiemedlemskab i klub-
ben, hvor fx hele hustanden kan blive medlemmer for 
én pris.

Det er vigtigt, at i får registreret alle i familien indivi-
duelt, så i fx kan modtage støtte fra kommunen for 
jeres børne- og ungemedlemmer. Vi anbefale derfor, 
at i bruger et form for medlemssystem som kan hånd-
tere administrationen. Det kunne fx være Holdsport, 
se mere på holdsport.dk. 

Familiemedlemskabet



EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke aktiviteter i kan introducere i foreningen som supplement 
til SUP og surf træningen. Det er ofte nogle af de helt lavpraktiske og basale aktiviteter, som kan sætte gang 
i livet i foreningen.

BEACHLIFE pakken indeholder et par vandkikkerter 
og fiskenet, som altid sætter gang i nysgerrigheden 
hos de mindste. Lad børnene udforske strandbun-
den, hav-, fjord eller sømiljøet og brug observati-
onskasserne til at undersøge dagens fangst. Er der 
tilmed et medlem i foreningen, som har kendskab 
til fisk og havets mindste dyr, kan man bede med-
lemmet om at ’undervise’ børnene i havets mange 
spændende dyr.

Det er ikke sikkert i lige har adgang til en beach-
volleybane der hvor jeres klub er placeret, men 
BEACHLIFE pakken indeholder også en fodbold til 
græs, en bold til sand og nogle frissbees.

Udnyt muligheden for at igangsætte forskellige 
boldlege, hvor både de unge og voksne kan være 
med. 

Det gode gamle Kubb kongespil, hvor alle kan 
være med, er en typisk hitter blandt mange uden-
dørsspil. Spillet er inkluderende og spilles typisk af 
2-6 personer. Det kan meget nemt stilles op på 
græsset eller i sandet og er en hyggelig måde at 
være sammen på. Skaffer i selv et boldbat kan i 
eventuelt bruge koldserne fra kongespillet som 
markering på en bane til rundbold.

Hvis der er noget, der kan samle folk og skabe hyg-
gelige stunder ved vandet så er det et bål eller en 
grill. Et ’bonfire’ direkte på stranden eller i en gam-
mel tønde er tæt forbundet med surfkulturen og i 
BEACHLIFE pakken finder i også en weber gasgrill 
som kan bruges til at kombinere aktiviteterne med 
lidt grillmad. Husk at undersøge om der er særlige 
regler for brug af grill og åben ild i jeres område.

Find dyr i vandkanten

Beachvolley- eller fodboldkamp

Kubb kongespil

Bonfire / Grill



BEACHLIFE pakken indeholder en masse forskellige mindre redskaber, som alle sammen skal være med 
til at facilitere aktiviteter ved, på og i vandet. Der vil formentlig være forskel på hvilke muligheder i har i 
netop jeres klub afhængigt af om i er placeret ved kysten, i et havnemiljø, ved en sø eller lignende. Er der 
på forhånd ting i mener i ikke får brug for i BEACH LIFE pakken, må i selvfølgelig gerne give os besked 
herom, da udstyret i så fald kan tilfalde en anden klub.

Indholdet i BEACHLIFE pakken er:

2 x vandkikkerter
5 x fiskenet
3 x observationskasser med loop til små-dyr
1 x strandsæt; spand, skovl m.v.
1 x beachball sæt
2 x frissbee
1 x kubb kongespil
1 x mikasa beachvolley
1 x neopren beachsoccer
1 x boldnet
1 x select fodbold
1 x boldpumpe
1 x rundbold bat
1 x spilpakke (spillekort, uni, yatzy m.v.)
1 x webergrill (Q1000)

BEACH LIFE pakken har en værdi á ca. 5.000 kr.

BEACH LIFE PAKKEN



MÅL & RESULTATER
Det er vores ambition at 25 eksisterende eller nye klubber tager BEACHLIFE konceptet til sig i løbet af STO-
KED SUSTAIN projektperioden (2022). Alle klubber vil modtage BEACHLIFE pakken og bør som minimum 
afvikle ét BEACHLIFE arrangement. Det er dog vores vurdering, at klubberne ofte vil kunne afvikle flere 
BEACHLIFE arrangementer om året. Et godt bud er 1 x måneden i juni, juli og august. 

Det vil være oplagt at gøre det muligt for alle, uanset om man er medlem af klubben, at tage del i arran-
gementet. Klubben kan dermed se det som en oplagt mulighed for, at rekruttere medlemmer til klubben og 
åbne klubben op for lokale i området.

Vores mål er, at der ved hvert BEACHLIFE arrangement aktiveres min. 40-50 personer, hvoraf hovedparten 
er børn, unge og familier. Det betyder, at der igennem BEACHLIFE tilbuddene samlet set kan blive op imod 
ca. 2.500 danskere aktiveret i STOKED SUSTAIN projektperioden, såfremt hver klub afholder tre arrange-
menter.

Efter sommeren 2022 vil vi gerne have jeres indberetning af deltagere, så vi kan følge med i udviklingen.

Det kan være en rigtig god idé at investere 
i særlige børne SUP- og/eller surfboards. 
De er ofte mindre og smallere end boards 
til voksne og er derved nemmere at hånd-
tere for børn og unge. Vi hjælper og råd-
giver gerne om SUP og surf aktiviteter samt 
boards til børn og unge.

SUP & SURF FOR BØRN & UNGE



Det eneste i skal gøre for at få tilsendt BEACHLIFE pakken 
til jeres klub er, at udfylde formularen på vores hjemmesi-
de: dsrf.dk/beachlife

I vil i efteråret 2022 blive bedt om at indberette antallet 
af deltagere på jeres beachlife arrangementer og komme 
med feedback på hvordan BEACHLIFE tilbuddene anven-
des således vi kan optimere konceptet yderligere.

JA TAK TIL BEACH LIFE PAKKEN

BEACHLIFE konceptet er en del af en række indsatser i 
STOKED SUSTAIN projektet, som er støttet af Nordea-fon-
den 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 projek-
tet her: www.dsrf.dk/hvad-er-stoked-sustain/

STOKED SUSTAIN



dsrf.dk #dsrfstoked @surfraft

dsrf.dk/beachlife


