
 

Inge Hansen er en af instruktørerne, der har 

godt tag på projektet – så spørg hende om 

hvornår og evt. om at få instruktion eller et 

træningskursus i brug af SUP. Inge er noget 

så usædvanligt som medlem af sejlklubben, 

men har sin båd liggende i Esrum Sø – I ved 

den smukke (ret rene) sø, der ligger lige ud 

for Fredensborg Slot. Men hun er som 

’rigtigt vandmenneske’ glad for at SUP sejle 

også, komme i Frv. Sejlklub og på fjorden. 

 

Ny SUP afdeling i sejlklubben. 

Kender du til SUP–vandsport.  Det har Frederiksværk Sejlklub 

startet en afdeling med! 

SUP er forkortelse for Standing Up Paddling og 

er en ny vandsport, der både er hyggelig og 

udfordrende – og tit giver en herlig tur på og i 

vandet. De første prøve SUP fælles-

padlingsture har været afholdt (27. og 28. juni) 

med sejlads i bugten’. Er du interesseret, så kig 

forbi og der er nu en særlig side på 

hjemmesiden om emnet. 

Af Jan Hovald Petersen 

 

 

 

 

 

Ny afdeling: Sejlklubben i Frederiksværk lystbådehavn har 

startet en ny SUP afdeling og anskaffet en hel del padle-

boards og tilbyder medlemmer at benytte sig af SUP boards, 

der opbevares i et nybygget SUP skur. Medlemmer kan leje 

et SUP board for en sæson for en beskeden leje (spørg 

ledelsen om det). 

Det er en bevilling fra bl.a. Halsnæs Kommune at SUP 

projektet er kommet op at stå. Og det har været helt 

afgørende at finde instruktører og assistenter til at få 

afdelingen til at fungere – og at tilbyde træning og kurser 

m.m. 

Når du som sejler og som medlem af sejlklubben betragter 

en SUP plade’ – eller rettere et SUP board som det siges på 

engelsk, så passer det meget godt som afslappende 

vandsport, der formodentlig passer fint sammen med dit skiv’ 

– bare tænk på sommerferier med de yngre 

familiemedlemmer. De vil sikkert være ret så glade for at 

prøve muligheden, navnlig hvis du som det ’erfarne medlem’ 

også har prøvet det og kan anbefale det. 

SUP’en kan købes foldet sammen i en taske, der passer fint til SUP’en igen efter at den har været i 

brug f.eks. efter sæsonen. Så pakkes den igen i sin taske efter rengøring og udpresset luft og den 

 



 

En anden af instruktørerne er Katja, der som de 

øvrige instruktører er uddannede og ligesom 

Inge et ’rigtigt vandmenneske’ og kan give dig 

både SUP kendskab og få dig til at føle dig 

sikker på SUP’en 

 

bliver så flad, at den kan foldes tilbage i tasken. Ved brug pustes den op v.h.a. en pumpe med 

manometer for det er vigtigt, at SUP’en ikke får for meget tryk - lige omkring 1 bar, men husk på at 

SUP’en ikke må ligge i ren sol eller lign. og blive opvarmet, da den kan overspændes i kanten 

(sammenlimningerne) og man skal holde trykket under max 1,1 bar. Men spørg instruktørerne, de er 

vidende om de praktiske forhold. Der findes forskellige SUP kvaliteter, hvoraf nogle er mere massive, 

men den type, der er anskaffet af sejlklubben (på hylderne i SUP skuret) er oppustelige almindelige 

typer. Og bemærk, at der findes kortere SUP typer til juniorer. 

SUP padling kendes fra udlandet og måske har du på ferie sydpå set denne form for vandsport. Den 

appellerer meget til unge og vandglade mennesker, der her kan få sig en god ny hobby, der går 

meget fint i spænd med at sejle og at blive medlem af sejlklubben.  

Den gode bugt ud for roklubben 

Roskilde Fjord ud for havnens roklub er ideel til at komme i 

gang med SUP padling. Bugten er lavvandet og er som 

trænings- og ’kravlegård’ et ret sikkert farvand at SUP padle. 

I samarbejde mellem sejlklubben og Roklubben kan man 

bruge den ene af Roklubbens moler, når man vil tage en 

padle tur. Man kan for at deltage kontakte instruktører eller 

sejlklubbens ledelse via Sejlklubbens Hjemmeside på 

internettet: www.frv-sejl.dk 

 

 

 

 

 

Kursus i SUP 

Du kan med fordel tage et kursus i SUP via sejlklubben. Og 

som nybegynder kan man forlade sig på flere instruktører, 

der gerne giver dig en god basis før du begynder.  

Efter et grundkursus kan du leje padle board af klubben og 

deltage i SUP padling i den gode bugt og andre 

arrangementer. Man kan opnå et SUP Diplom ved kurset. 

Det er ud fra retningslinjer fra Dansk Sejlunion om SUP sejlads, at diplomet 

udgives og at instruktionen gennemføres. Bl.a. er der visse 

sikkerhedsforhold, der er meget i fokus også i Frv. Sejlklub. 

For sejlklubbens medlemmer og de som tager på ferie og weekendture er 

SUP paddling fint som supplement at have om bord i en større båd og 

ganske givet appellerer det son nævnt til børn og unge, der tager på ferie 

med familien i de danske farvende – især i denne Covid – 19 tid, hvor der er 

begrænsninger i rejsemuligheder til udlandet. 

JHP 

 

http://www.frv-sejl.dk/


Den kom ud af en kuffert/taske – se hvor den præsenterer sig!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Øvede og begyndere på deres første SUP ture på bugten 

under omhyggelig opmærksomhed og instruktion fra 

instruktørerne.   

 

Når du kommer ved Roklubbens bro: 

Man har stadig både af træ – se og 

beundre det fine træ-arbejde !

 

SUB skuret – kan du kende det – det er stadig 

masteskur om vinteren!

 


