Prova-på var själva startskottet för vår verksamhet och är fortfarande en viktig motor för att få fler
att vara med. Hos oss kan man testa vindsurfing utan att behöva köpa någon utrustning.
Vindsurfing är en fantastisk sport, men för en del kan den verka lite skrämmande och framstå som
fysiskt krävande.
Vi som surfat ett tag vet att det inte stämmer och vi ville därför öka tillgängligheten för grupper som
inte är så fysiskt starka eller känner tveksamhet till att ta första steget ut på vattnet.
Med hjälp av Seglarförbundets satsning ”Utmaningen” så fick vi ett bidrag som gjorde att vi kunde
köpa in hjälpmedel för att öka tillgängligheten till vattnet ännu mer och sänka ribban för de som varit
tveksamma att ge sig ut.
Med en kombination av egna medel och bidraget från Seglarförbundet köpte vi in ”Kona Malaho big
17”, en stor uppblåsbar surfbräda. När vi säger stor så menar vi jättestor. Man kan vara allt från en
till sex personer ombord samtidigt. Paddla, sittande eller stående, eller sätta på ett eller två
vindsurfingsegel och segla den som en jättestor vindsurfingbräda.

Jättebrädan blev snabbt ett samtalsämne bland förbipasserande och ett sätt att locka ut nya
intresserade på vattnet. Hela familjer kunde ta en runda tillsammans och ta med sig sina minsta utan
att riskera obehagliga överraskningar som ofrivilliga dopp. Vi har fått flera nya medlemmar tack vare
vår Malaho.
Nu är det inte bara nybörjare som har haft glädje av vår jättebräda. Många av våra medlemmar har
provat att segla tillsammans på brädan och upptäckt en ny dimension i vindsurfandet. Det är både
kul och utmanande när man har flera personer att ta hänsyn till och en fantastisk känsla när man får
det att fungera. Det blir mycket lek och många skratt.

Vi är väldigt nöjda med vår satsning och ser fram emot att använda vår Malaho under flera år.
Ett tips till den som funderar på att skaffa en sådan här bräda är att fundera på förvaringen. Eftersom
den är uppblåsbar kan man packa ihop den, men när den är uppblåst så är den väldigt skrymmande.
Den får precis plats på längden i vår container
Slutligen vill vi framföra vårt varma tack till Seglarförbundet som gjorde vår satsning möjlig. Har ni
vägarna förbi Helsingborg så får ni gärna komma ner till oss och ta en provtur. Välkomna!

