
Kontakt: 

 

Henrik B. Andersen 28 55 00 62 

 

Hans Dideriksen   29 81 03 17 

 



 Kan du bedst lide høj fart, hvor du 

flyver hen over vandet? 

 Er du god til at lave tricks og 

spring på bølgerne? 

 Vil du gerne dyste med andre på 

en bane? 

 Eller vil du helst bare hygge dig 

med kammeraterne på vandet? 

 

Windsurfing er mange ting – fælles for 

dem alle er, at det gælder om at have det 

sjovt. 

 

Hver tirsdag kl.17.30 vil du kunne kom-

me til ungdomstræning. Vi surfer samti-

dig med resten af ungdomsafdelingen, så 

der er masser af liv på vandet.  

 

Der vil være to instruktører på vandet 

under træningen. Herudover er der følge-

både. 

 

Vi har våddragter og redningsveste, som 

man kan låne de første par gange. 

 

Vores vigtigste mål i ungdomsafdelingen 

– vi vil have det sjovt! Derfor er kamme-

ratskab en vigtig del og vi slutter hver 

træning af med hygge på land. 

Du betaler 500 kr. for udstyrsleje og for-

sikring for en forårssæson eller efterårssæ-

son. Herudover skal du være medlem af 

SBK.  

Se priser på www.s-b-k.dk og meld dig 

ind. 

Hvis man ønsker at leje udstyr i flere sæ-

soner, kan det kun ske i begrænset omfang 

og efter aftale, da begynderboards er for-

beholdt nye surfere. 

 

Som medlem får du plads til opbevaring af 

eget board. Er du under 18 år kan udleve-

ring af nøgle kun ske ved forældres tilla-

delse.  

 

Kom ned på marinaen eller ring for mere 

information til: 

Henrik på tlf. 28 55 00 62, eller  

Hans på tlf. 29 81 03 17. 

 

Skulle du føle dig lidt for gammel til ung-

domstræning, eller bare gerne vil surfe 

mere, er der klubaften hver torsdag for alle 

medlemmer. Hvis du har de fornødne fær-

digheder, kan du også her låne klubbens 

udstyr, hvis der er en instruktør til stede. 

Der vil ikke være instruktion om torsda-

gen. 

  


