Vill du börja vindsurfa?
Känn farten – upp till 30 knop
Skönt häng – alltid surfkänsla
Roliga kappseglingar – fördel jolleseglare
Har du seglat optimist, E-jolle eller någon annan jolleklass och vill prova något nytt? Vill du
känna fart, ha kul och vara med på roliga kappseglingar? Då kan vindsurfing och Kona Oneklassen vara något för dig. Du kommer att känna igen mycket från jolleseglingen där också
många av de unga Konaseglarna har sin
bakgrund. En kappsegling avgörs i en kryssläns-bana och det är lätt för jolleseglare att
komma in i klassen.
Det som göra Kona One speciellt är att killar och
tjejer seglar tillsammans. ”One” betyder att det
är en entypsklass. alla seglare har likadana
vindsurfingbrädor och samma segel i alla väder.
Hur stort seglet ska vara avgörs av hur mycket
seglaren väger, allt för att göra seglingarna så
rättvisa som möjligt. Det har visat sig fungera.
För några år sedan vann 20-åriga Andrea Holm
från KSSS både junior-SM och senior-SM trots att
hon bara väger 48 kg.
Men, Kona är så mycket mer än kappsegling.
Kärnan handlar om att ha kul på vattnet
tillsammans med kompisar. Att vara med och
kappsegla är inte nödvändigt för att kunna vara
med i gemenskapen. På många håll i Sverige
anordnas varje vecka träningar och små, lokala
tävlingar. När man är ny finns det alltid möjlighet
att låna utrustning. Det anordnas träningsläger
och chill out-camps. På kappseglingarna är fokus
lika på mycket på att ha roligt som resultat.
Racen är korta och seglas nära land.
När man frågar Kona-seglare varför de valt att
börja nämner många att det är lätt att komma
igång och sedan utvecklas med samma
utrustning. Den är en bra nybörjarbräda men
används också vid världsmästerskap och har
seglats så snabbt som 30 knop.
”Det som fick mig att tända till var att det
såg spännande ut men framför allt den
sköna känslan och gemenskapen runt
träningar och tävlingar.”
Klas Wilhelmsson, tidigare fyra i NM i
Optimist.

Kom i kontakt med Kona One-klassen:
Stockholm
Djursholms Segelklubb – Björn Holm, bjorn@merforsaljarna.se, 070-885 65 89
Nacka – Jonas Davidsson, davidsson.vitell@telia.com, 070-640 66 69
Skärgårdstads Segelsällskap – Anders Pers, anders.pers1@gmail.com, 072-539 85 85
Dalarö Surfpoint – Helena Starkenberg, info@dalarosurfpoint.se, 070-55 01 621
Skåne
We Surf Hittarp – Marcus Lindstedt, marcus.g.lindstedt@gmail.com, 073- 309- 13 99
We Surf Malmö – Norea Nyström, nystromnorea@gmail.com, 073-664 62 16
WeSurf KVSK – Dessie Ekberg, d.ekberg@hotmail.com, 073-627 67 62
Wikens Båtselskap – Oliver Uziel, oliver.uziel@hotmail.com, 076-105 46 58
Småland
Tranås Segelsällskap – Jörgen Wigh, jorgen@wigh.nu
Östergötland
Kona Windsurfing – Joachim Larsson, joachim@konaone.com, 070-589 09 08
Västergötland
Lidköping – Conny Broberg, conny @cobree.se, 070-692 11 19
(Hitta också de olika klubbarna på Facebook)
Kolla in filmerna från det första U23-VM:et som seglades i Malmö i augusti 2016.
https://vimeo.com/145157803 (Inför)
https://vimeo.com/181611876 (Efter)

Get On Board!

