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Frigivelse i CWS – for SUP flatwater 

SUP-medlemmer af CWS har mulighed for at bliver frigivet efter en prøve. Frigivelsen giver 

mulighed for at benytte foreningens udstyr sammen med andre frigivne uden for de organiserede 

træninger. Dog må man aldrig padle alene i CWS, og man skal derfor altid ud med minimum en 

anden på vandet. 

 

For at blive frigivet skal CWS-medlemmet have gennemgået introforløb og mindst tre almindelige 

træninger samt mestre nedenstående færdigheder. Det er foreningens instruktører, der vurderer, 

om medlemmer er klar til frigivelse.  

 

Kravene til frigivelse er udformet med inspiration fra ’IOSUP safety and rescue guide’. 

 

Følgende krav gælder for frigivelse 
 

Håndtering af udstyr 

For at bliver frigivet – og dermed få adgang til foreningens faciliteter – skal medlemmet kunne 

håndtere foreningens udstyr på forsvarlig vis og behandle det rigtigt.  

 

Konkret skal man: 

• Selv kunne tage udstyr ud af containeren  

• Selv kunne transportere board og padle fra containere til vandet 

• Have kendskab til almen vedligeholdelse af udstyret 

• Have kendskab til oprydning og rengøring i containere 

• Kende til procedure, hvis udstyr går i stykker (eller man opdager, at udstyr er gået i stykker) 

 

Vurdering af vejrforhold 

Det er vigtigt at kunne vurdere vind- og vandforhold, når man færdes på vandet.  

 

Konkret skal man: 

• Kunne vurdere den korrekte påklædning til at gå på vandet afhængig af de konkrete 

vejrforhold 

• Kende sit niveau og sine grænser i forhold til de konkrete vejrforhold – herunder f.eks. vind 

og strøm 

• Være opmærksom på at tjekke vejrudsigter, inden man går på vandet 

 

Basale søfartsregler 

Når man færdes på vandet – ved kyster og især i havneområder med meget trafik – er det vigtigt at 

kende til Søfartsstyrelsens regler om færdsel i mindre fritidsfartøjer. Man kan læse mere om 

reglerne på www.soesport.dk.  

 

Konkret skal man: 

• Kende reglerne for færdsel på vandet 

 

 

 

 

http://www.soesport.dk/
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Teknik 

Medlemmet skal som minimum have opbygget teknisk kunnen til at kunne begå sig på vandet på 

et SUP-board.  

 

Konkret skal man: 

• Kunne padle fremad – minimum 200 m med flydende teknik 

• Kunne lave en hurtig opbremsning – fra almindelig fremadpadling 

• Beherske basal manøvrering – vise at man kan manøvrere i en sådan grad, at man kan 

undgå eventuelle forhindringer og trafik på vandet 

• Have en fornuftig stamina (udholdenhed) – kunne padle minimum 2 km 

 

Sikkerhed 

Medlemmet skal kende til og beherske grundlæggende sikkerhed på vandet. 

 

Konkret skal man: 

• Kunne redde sig selv med fuldt udstyr 

• Kunne svømme 500 m i åbent farvand med fuldt udstyr – dog uden board og padle 

• Kunne hjælpe en makker med at komme op på boardet  

• Have kendskab til alarmeringsprocedure i tilfælde af uheld 

 

Frigivne fra andre foreninger 
Er medlemmer af CWS tidligere frigivet fra andre SUP-foreninger kan der i visse tilfælde gives 

dispensation til frigivelse. Dispensation vurderes af bestyrelse eller SUP-udvalget fra gang til gang.  

 


