
INF
2012 - Vi er medlemmer af INF!

Forløbet

Marts 2012: Vi er gæster på EU-NAT 2012 i 
Hannover

I maj 2012 indsender vi ansøgning om 
ekstraordinært medlemsskab

29. maj 2012 bliver vi godkendt som 
ekstraordinært medlem i INF!



Ekstraordinært medlem 
af INF
Vi kan bruge INF’s logo

Vi kan deltage i alle møder i INF, dog uden stemmeret

Vi kan udstede INF-medlemspas til alle, der ønsker det

Alle medlemmer af DN er medlemmer af INF

Vores medlemmer får alle INF-rabatterne

Vores medlemskort fungerer som INF-pas

Vi får samme orientering fra INF som “føderationerne”

www.inf-fni.org



Indtryk fra INF’s kongres

Koversada i Kroatien, september 2012

22 lande repræsenteret

Bedre kommunikation fra landene efterlyses

Certificering af pladser

Fremadrettet tænkning: Hvad vi gør, ikke hvad vi er

Holland, Spanien, Brasilien, New Zealand, Canada, 
Norge

Indtryk fra INF’s kongres

Gammeldags mødeform

Nudisme kontra naturisme

Omsiggribende censur på nettet - mere 
synlighed på sociale medier ønskes

God stemning - mange gode kontakter

Uformelle samtaler med DNU’s udsendte



Hollandsk 
markedsundersøgelse

Hollandsk 
markedsundersøgelse



Hollandsk 
markedsundersøgelse

DN og DNU
Status



DN og DNU

I Koversada aftaltes: at vi skulle prøve at få 
tilslutning til en fælles brochure om de samlede 
danske tilbud til naturister

INF lovede at støtte økonomisk op om projektet

Siden har vi intet hørt

Diskrimination af DN



Diskrimination af DN

Diskrimination af DN og 
de fritstående pladser



DN klage over DNU’s varetagelse 
af INF repræsentationen i DK
INF’s repræsentant er forpligtet til at samarbejde 
med alle naturister i landet - det gør DNU ikke

INF’s repræsentant kan ikke diskriminere mellem 
forskellige udstedere af INF-pas - det gør DNU

INF’s repræsentant er forpligtet til at repræsentere 
landet både nationalt og internationalt - det gør 
DNU ikke

INF’s repræsentant er forpligtet til at informere og 
markedsføre - det gør DNU ikke
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www.strandguide.dk
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www.strandguide.dk

Meget få kommentarer af seksuel karakter - er 
swingerne forsvundet over på egne 
hjemmesider?

Ny, officiel og skiltet strand på Ærø

Skal Øster Hurup overleve på strandguiden?

Forslag og kommentarer er velkomne!


