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VELKOMMEN
MEDLEMSSKAB

På vores hjemmeside
WWW.KWK.DK
finder du en masse nyttige oplysninger.
På FACEBOOK
har vi oprettet en gruppe:
KOLDING WINDSURFINGKLUB,
her vil der ligeledes være info om diverse arrangementer.
Medlemsskab af KWK koster 400 kr. årligt og opkræves i
februar/marts måned. Herefter er du fuldgyldigt medlem af
klubben, og kan deltage i alle klubbens arrangementer.

Klubhuset og klubbens udstyr er til for alle medlemmere, og det påhviler derfor også os alle at behandle
udstyret ordentligt.
Derfor rydder man op efter sig selv og medvirker
generelt til, at der ser ordentlig ud, ved at give en
hjælpende hånd.
Klubbens brædder og rigge, våddragter, sko og veste
skal behandles som var det ens eget.
Eventuelle skader meldes til instruktøren.

GENERELLE REGLER

Som ny i klubben og i surfskolen har du sikkert en masse
spørgsmål. Vi håber, at vi her kan hjælpe dig med at få
svar på nogle af disse. Udover det er du naturligvis velkommen til at spørge, hvis der er noget du gerne vil vide.

Når man er færdig på vandet, skylles udstyret inden
det lægges på plads.
Det er ikke instruktørene, som skal rydde op efter
eleverne, men instruktørene hjælper gerne, og spørg
om hjælp hvis der er behov for det.
Inden våddragten tages af, går man under bruseren
for enden af klubhuset og skyller sig af. Husk også
surfskoene. Når man er klædt om, skylles våddragten
på vrangsiden, og den hænges på plads i klemmerne
på væggen.
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KONTINGENT

Redningsvesten skylles og hænges op.
Husk ALTID at anvende redningsvest på vandet. Kun en
tåbe frygter ikke havet.

For dit kontigent får du mulighed for at deltage i klublivet,
dele erfaringer, lære fif og tricks af andre surfere, deltage
i klubture, være med til arrangementer, klubfester, generalforsamlingen og en masse andet.

Er du elev på begynderholdet bæres desuden en gul
overtræksvest, så er du nemmere at få øje på ude på
vandet.
Tøj og værdigenstande bør ikke efterlades udenfor
klubhuset mens du er på vandet. KWK påtager sig intet
ansvar for bortkommende ejendele.
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Man kan godt surfe andre dage end onsdage og torsdage.
Det er dig af hensyn til sikkerhed nødvendigt, at du har
gennemført et grundkursus.
Man kan til enhver tid tage ned i klubben og sejle på klubbens udstyr, men vi opfordrer til, at man ALDRIG surfer
alene. Aftal derfor med andre medlemmer at tage nogle
stykker ud sammen, det er også sjovere.
Du kan lave en aftale med én som har en nøgle, eller henvend dig hos kassereren og hør om du kan få udleveret en
nøgle.
Der vil være en seddel i klubben, hvor man skriver navn og
mobilnummer på, hvis man gerne vil med ud og surfe. Så
har man muligheden for at kontakte andre, som gerne vil
ud og surfe ved klubben.

KWK arrangerer weekendture til gode windsurfingområder. Vi tager typisk afsted fra fredag til søndag, men
der er mulighed for at deltage i det tidsrum som passer
én bedst. For de som ikke har deres eget udstyr, er der
mulighed for at låne klubbens.
Vi sover i telt, sommerhus eller lignende. Udgifterne
søges holdt på et minimum. Hvis børn eller helt unge
ønsker at deltage, kan forældre tage med og have ansvar for de unge mennesker. Information om de enkelte
ture, fællestransport og overnatning kan ses på opslag
i klubben og på www.kwk.dk.

KLUBTUR

VIDEREGÅENDE KURSUS
WINDSURFING ANDRE DAGE

Den Blå Legeplads er et tilbud til de yngste vandhunde fra
6 til 12 år. Børnene lærer gennem leg og sjovt samvær ved
og på vand - et grundlæggende windsurfing. Undervisningen foregår helt på børnenes præmisser. Derfor starters
træningen først omkring 1. juni, hvor vandet er knap så
koldt.

DEN BLÅ LEGEPLADS
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Advanced Windsurfing er individuel træning for dig som
har surfet før eller har gennemgået et surfkursus og gerne
vil lære noget mere. Der vil være en eller flere instruktører
som er behjælpelig med råd og vejledning. Der vil i løbet
af sæsonen blive tema-aftener med fokus på eks. at plane,
sejle trapez, freestyle, slalom og formula. KWK vil 2-3
gange i løbet af sæsonen invitere gæsteinstruktører, med
speciale i én eller flere discipliner. Advanced windsurfing
foregår om torsdagen fra kl. 17.00-20.00. Medlemsprisen
for sæsonen er kr. 200,- hvilket inkluderer lån af udstyr.
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UDSTYR

Surfskolen varer
12 timer. 4 onsdage a 3 timer fra kl. 17:00 - 20:00.
Vi går ind fra vandet kl. 19:30 for at pakke sammen og
klæde om til kl. 20:00.

Vil du gerne selv anskaffe udstyr, anbefaler vi, at du køber
din egen våddragt, surfstøvler og redningsvest. Du kan
altid få råd og vejledning i klubben.

SURFSKOLEN

Vi anbefaler som regel, at man ikke den første sæson
køber sit eget udstyr. I starten skal man anvende begynderudstyr, da det er nemmere at lære på og er robust nok til
at holde til en begynders handtering. Klubben har også
udstyr til mere øvede som gerne vil udfordres noget mere.

Vi har i klubben mulighed for at medlemmerne kan have
deres eget udstyr liggende. Box-leje koster 200 kr. årligt
og aftales med kasseren, som evt. også kan udlevere nøgle
til klubhuset.

Vores team af erfarende instruktører sørger for optimal
vejledning og sikkerhed. I løbet af kurset lærer du den
grundlæggende sejleteori omkring windsurfing og i praksis at starte, vende og sejle tilbage til dit udgangspunkt.
Du lærer om trafikreglerne på vandet, at lave en nødrig,
introduceres for den basale viden om windsurfudstyret og
vindforhold. Efter endt kursus, skulle du være i stand til at
klare dig selv på en windsurfer. Kurset koster 500 kr.
Vi lægger stor vægt på det sociale liv i klubben og du skal
ikke holde dig tilbage. Vi ser også gerne deltagelse af
forældre/familie.
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Er du forhindret i at deltage i en lektion i surfskolen, kan du
give besked til instruktøren. Så deltager du i stedet bare i
den næste lektion. Er der nogen som har specielle ønsker/
behov omkring deltagelse onsdag eller torsdag, kan det
evt. aftales individuelt med instruktørerne.
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