
 

Drejebog:

Tag på NaTour i 
åbent vand 
Tips og gode råd når I skal arrangere en naTour Event 
for jeres klub eller svømmefællesskab.



Nyd sammenholdet
Nyd naturen

Nyd eventyret

Drejebogen er udviklet så det bliver nemt og overskueligt 
for jer at arrangere en NaTour event. Når I arrangere ture i 
åbent vand, hvor der er andre deltagere end jer selv, så er 
der dog væsentlige områder, som I skal overveje, inden I 
kaster jer i vandet. Det er vigtigt at huske at alle kan være 
med, det er nemlig ikke svært at tage på NaTour. 

NaTour handler om at være
sammen om naturoplevelser

i åbent vand.

Drejebog



Eventlokation
Vælg gerne det sted, I plejer at svømme, så I som arrangør 
blandt andet er bekendt med, hvor det er godt at gå i 
vandet, hvor man kan opbevare sine ejendele osv.

Overvej gerne om der er særlige informationer omkring 
stedet, som er vigtige at videregive til deltagerne – fx need-
to-know info om andre brugere, trafik, strømforhold osv. 
Det kan også være spændende at høre, om der er særlige 
naturforhold, historik osv. som er nice-to-know.

Rute og distance
I forhold til at udvælge distancer og ruter, skal I som 
udgangspunkt vurdere hvilke målgrupper, I gerne vil rette 
jeres event imod. Skal I svømme langt (3-10 km.), dvs. en 
rute som måske mere er egnet til den erfarne åbent vand 
svømmer, eller er det en kortere rute, som egner sig til den 
mindre erfarne svømmer.

I kan også vælge at have to forskellige ruter at vælge 
imellem, så flere kan være med. Hav en ansvarlig svømmer 
med i hver gruppe, som leder an ude på ruten.

Sikkerhed
Det kan være en god ide at anbefale alle deltagere at 
svømme i våddragt, og at deltagerne selv er ansvarlige for 
at medbringe en havtaske og en synlig badehætte. Hvis I 

har havtasker, der kan lånes ud, kan I gøre opmærksom på 
denne mulighed.

Svøm i samlet flok og hav evt. både en svømmer, som 
danner fortrop, og en som danner bagtrop. Det bør være 
intentionen at alle følges ad, da NaTour konceptet 
grundlæggende handler om at tage på fælles 
oplevelsesture. Kommer gruppen alligevel til at blive delt i 
to, så sørg for at der er en ansvarlig svømmer i hver gruppe, 
som kender ruten.

Informer gerne deltagerne om, hvordan de lettest kommer 
op af vandet, hvis de ikke føler, de kan gennemføre.
Udstyr

Overvej, om I har brug for ekstra udstyr til eventen. Det 
kan fx være:

Bøjer
Ankre
Pavillon/telte
Borde/bænke
Badehætter til deltagere
Strøm – kabeltromler/forlængerledninger
Kort over svømmeruterne
Havtasker

 

Kom på
openwater.dk kalenderen

Udfyld event-anmeldelsen på:

http://bit.ly/anmeld-OWevent 



Sammen om et aktivt Danmark 
bevægdigforlivet.dk

 

Få hjælp til markedsføring
Her kan I finde vejledninger og materialer til 
brug ved åbent vand-events: 

https://bit.ly/OW-Resurser 

Markedsføring og kommunikation
Opret altid jeres NaTour som Facebook begivenhed. Det 
giver jer mulighed for at komme bredt ud samt 
kommunikere effektiv med deltagere og interesserede.

Sørg for at bruge et godt begivenhedsbillede, der signalerer 
fællesskab og natur, når I opretter begivenheden. Beskriv 
gerne med ord, hvad deltagerne kan forvente i form af 
naturoplevelser og socialt samvær.

Husk at angive følgende elementære oplysninger:

Hvor foregår eventen (adresse for mødested)
Hvornår afvikles eventen (dato og tid)
Hvor svømmes der (kort beskrivelse af ruten)
Hvor langt svømmes der (distance).
Hvor mange kan være med (max antal deltagere)

Detaljerede oplysninger sikrer tryghed hos potentielle 
deltagere og vil tage toppen af de spørgsmål I måtte få. 

Angiv også information om eventuelle sociale aktiviteter 
efter endt svømning (fx kaffe og kage).

I kan i debatsporet for begivenheden poste detaljer om 
ruten samt eventuelt et kort (Google Maps el.lign.) over 
ruten.

Slutteligt er det vigtigt at I husker at angive Openwater.dk 
som medarrangør på Facebookbegivenheden, for så deles 
begivenheden automatisk til følgere af Openwater.dk 
Facebook-siden.

Husk at anmelde eventen til åbent vand-kalenderen på 
Openwater.dk – Se boks andet sted på siden.
Når eventen er anmeldt, vil den fremgå af åbent vand-
kalenderen og markeres med et grønt blad, så eventen 
skiller sig ud fra de øvrige åbent vand events.
  


