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Head uut surfiaastat!
Käes on kevad ja uus sündmusterohke surfiaasta on ukse ees. Käesoleva hooaja
märksõnaks on olümpiamängud, kus meie au hoiab kõrgel Ingrid Puusta. Kuid
olümpiamängudele lisaks ootame häid tulemusi ka paljudelt teistelt võistlustelt.
Kindlasti on sel hooajal meie sportlased kohal nii PWA MK-sarjas, kui ka
muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Oleme ju aktiivselt tegevad pea 10- nes
võistlusklassis - slaalom, formula, vabastiil, lainesõit, kiirussõit, RS:X, Techno293,
raceboard, talisurf, aerulaud ja lisaks sõsarala lohesurf.

䘀愀渀匀甀爀昀 䬀愀甀瀀氀甀猀 吀愀氀氀椀渀渀愀猀㨀
䬀愀欀甀洀攀 刀愀渀搀Ⰰ 刀椀洀攀 琀渀愀瘀
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爀椀琀甀猀攀 欀漀爀爀愀氀搀愀樀愀㨀
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栀琀甀氀 漀渀 愀昀琀攀爀猀甀爀昀 瀀愀爀琀礀 䘀愀渀猀甀爀昀 匀甀爀昀椀欀漀漀氀椀猀

Ka Eesti siseselt tõotab 2016 hooaeg tulla väga tihe ja põnev. Meie egiidi all on
sel aastal juba toimunud talisurfi MM, tulemas on palju erinevaid klubivõistlusi,
harrastajate Fun sari, Eesti meistrivõistlused erinevates distsipliinides, hooaja
ava- ja lõpuüritused ning traditsiooniline hooaja suurüritus Surfilaager. Nagu
traditsiooniks on saanud, korraldab EPL juba neljandat aastat aerulaua Eesti
tiitlivõistlusi. Ja nagu ikka, ootame meie sõpru lohesurfareid osalema nii võistlustel
kui surfilaagris.
Lisaks eelpool nimetatud võistluskalendri ja surfilaagri haldamisele tegeleb
purjelaualiit igapäevaselt ka hoopis tavapärasemate ja “igavamate” asjadega ligipääs surfikohtadele, võistlusametnike ja instruktorite koolitus, spordikoolide
töö toetamine, võistlustoetuste väljastamine, noorsportlaste võistlusvarustuse
soetamise toetuste väljastamine jne. Kõik selleks, et surf Eestis oleks jätkusuutlik.
Kui sulle tunduvad eelpool nimetatud tegevused olulised ning põnevad, ja sa
sooviksid kaasa aidata Eesti surfielu edendamisele, siis kõige lihtsam viis selleks on
anda oma panus EPL-I ridadesse astumisega! Mida rohkem meid on, seda mõjukam
on meie hääl.
Tahaksime loota, et iga surfihuviline, sõltumata tasemest, leiaks tee
mõnele eelpool nimetatud üritusele. Tegevust peaks jätkuma kõigile, uuri kalendrit
ja kasuta ära pakutud võimalused enda proovile panemiseks. Surf on Lahe!
Kohtumiseni rannas!
Eesti Purjelaualiit
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Pargin ratta, pühin higi maha, naeratan
ja tutvustan ennast - süda sees
trummeldab! - ülienesekindlalt nagu
oleks see kõige tavalisem asi maailmas
: “Tere, mina olen Teie treener Betti
Vainküla!”
See hetk ma küll ei ole kindel, mis
mind ees ootab, kuid tean koheselt,
et just nendest ma tahan luua oma
pisikese impeeriumi, kes oleksid suve
lõpuks “ühes paadis”, et nad aitaks
ja märkaks üksteist. Ma tahan juba
anda edasi midagi, mida mina olen
kogenud kogu oma surfamise aja - seda
meeskonnatunnet, sõprust ja usaldust.
Peale tutvustamisringi ja teooriaõpet
me suundume vette.
Samal ajal, kui aitan pisikesel Pauliinel
5

Pirita
Surfiklubi
tegemised

lauda all stabiilsena hoida, silman
kaugelt tühja varustust hulpimas
ja poisse rannapiiril üksteist
millimallikatega loopimas. Karjatan
poistele, et :” VARUSTUS HULBIB!”.
Aga olen nende jaoks kadunud.
Tõenäoliselt olen tundmatu
pinin nende kõrvus ning nende
tähelepanu ma ei pälvi. Proovin siis
uuesti, kuid näen, kuidas Emma
JUBA sõidab 3.5 ruutmeetrise
purjega kui vana kala, endal pisarad
silmis: “Betti, ma ei saa hakkama!”
Olen ehmunud ja imestunud
korraga - mis see tähendab, et ei saa
hakkama? Sõidab ju! Ja veel esimese
korraga. “KUS ON KIIRUS?” hüüab
Emma mulle järele.
Muigan, kuid juba näen teisest
silmanurgast, et Caroline sõidab, puri
tagurpidi käes, ja teatab: “Ma olen
trikimees!” Samal ajal peavad Emil ja
Marken SUPil maha judovõistluse..
Mõtlen endamisi, et kas ma ikka saan
hakkama?
Kell on saanud 11.30 ning loen kaldal
kõik üle - 15. Kas tõesti on meid 15
kaldal tagasi? Hingan kergendatult.
Annan lapsed vanematele üle ja
suundun oma trenni. Ma ei saa neid
hetkekski peast ning õhtul rattaga koju
sõites on mul juba järgmised trennid
peas välja mõeldud.
Iga hommikuga muutusid mudilaste
trennid minu jaoks lihtsamaks. Ma
ootasin, millal ma neid jälle näen ning
meie vahel oli tekkinud keemia - suve
lõpuks olime tõepoolest õppinud
purjelauaga sõitma, hoolimata , et me
vähemalt 100 korda olime tasakaalu
kaotanud ja vette kukkunud, enne kui
6

TEKST MIRJAM TINNO FOTOD EVELI MAKKO PIRITA SURFIKLUBI

korralikult kurssi hoidma saime, me
kõik tegime pauti, meid ei huvitanud
enam, et olime 50 korda purje alla
kukkunud ja paanitsedes vee alt pinnale
õhku ahmima tulnud, me tegime halssi,
vaatamta sellele, et me enne vähemalt
40 korda lauast mööda astusime, ja mis
peamine - me sõitsime rada!
ME SAIME HAKKAMA!
Ma ei oskagi kirjeldada seda tunnet, kui
palju ma sain pisikestelt tagasi energiat
ja head emotsiooni, mis andis mulle
endale motivatsiooni ja jõudu trenni
edasi teha. Nad õpetasid mind vaatama
asju teisest küljest - sellest muretust
küljest, kus loeb ainult siirus ja ausus.
Nähes, kuidas suve lõpuks pisikesed
üksteist aitasid ja õpetasid, tekitas
minus tunde, et mind enam ei olegi vaja
- see oligi see mida ma soovisin, olen
valmis uueks suveks, aitäh!

Surf 2016

P

i r i ta S urfiklubi on koht romantikutele, elustiili nautijatele ja
võistlushimulistele surfaritele. Surfamine on aastatega muutunud kõigile
kättesaadavamaks ja meil jagub tegevust õuel ringi sähvivatele mudilastele, õhinal noorele ja täiskasvanutele.
Oleme avatud kõigile, jagades kogemusi,
mida võib vaid meri anda!
Suvetreening- grupid on meil
mudilastele, noortele ja täiskasvanutele,
nii nullist alustajatele kui merepisiku
saanud edasijõudnutele. Aastaringne
treeningu võimalus on võistlejatele,
kelle suvehooaja (mai-november)
välitreeningud on merel ja talvel
keskenduvad üldfüüsilisele
ettevalmistusele (ÜKE) suve perioodiks.
SUP ehk aerusurf on olnud meile
Surf 2016

ja surfihuvilistele julgustuseks ja
õnnistuseks, see on uks surfimaailma.
Kes veel mõtleb, et see surfamine ja
purjetamine on nii raske, keeruline ja
ma ei saa hakkama, siis SUP-i matkad
ja SUP fitness treeningud on just teile
mõeldud - maitseproov mere mõnudest.
See on lihtsam viis alustamiseks,
aga väga hea treeningu võimalus
ka neile, kes on juba surfimaailmas
kogenenumad. See annab väga hea
üldfüüsilise treeningu kogu kehale ja
tasakaalu tunnetuse, mida surfaritele
väga vaja on. Ja „kirss tordil“ on laine,
kui on laine aeg, siis võib näha ukse peal
silti, oleme merel, st tule merele.
Suurepärane võimalus on ka tutvust
teha surfimaailmaga või lihvida oma
oskusi surfilaagrites.
7
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egendaarne Roosta Surfilaager, kus
oleme avatud kõigile huvilistele ja
linnalaagrid mudilastele ja noortele.
Oma kogenud pilguga vaatavad ja
juhendavad „vanad kalad“ ja klubist
sirgunud „värsked“ treenerid, jagades
käest kätte oma teadmisi, oskusi
ja kogemusi. Laagri tegevused on
mitmekülgselt harivad nii meeskonna
töös kui isiklikus arengus.
Surfamisega on võimalik veel alustada
grupi- ja personaalalgkoolitustel, mille
läbinu saab rohelise tule iseseisvaks
surfamiseks ning edasi teadmisi
süvendada personaaltundidega. Et
asja hõlbustada, siis on meil võimalus
varustust rentida või olemasolevat
hoiustada, st hakata klubiliikmeks.
Klubiliikmelisus tagab varustuse koha ning
pesemise ja sauna kasutuse võimaluse.
Ning võimaldab koostööd valdkonna
tunnustatud professionaalidega, st
oma-ala-armastajatega
ettevalmistus
väljakutseks, ühe võistlusega õpib
rohkem kui paari kuu treeninguga.
Klubi õuel (maal kui merel) peetakse
erinevaid võistlusi ja Aegna Maraton on
Pirita Surfiklubi süda.

„Häid lambaid mahub palju ühte lauta“,
Pirita Surfiklubi on paljudele unistuste
teostamise hüppelauaks ja kohtumispaik
erinevate põlvkonna surfaritele.
Oled alles uudishimulik, algaja või
kogenenud surfar või tahad lihtsalt
surfimaailma melust osa saada, siis oled
oodatud meie õuele.
Tuult!

Varahommikud on ilusad, päike on
tõusnud ning kõik on veel nii vaikne ja
värske. Hommikujooksu ja karastava
suplusega meres saab sära ja jume kogu
päevaks. Ja need õhtud, merelt maale
tulles ootab sind kuum saun ja jahutav
jõevesi ning romantiline päikseloojang
terrassil.....
8
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Hüdrofoilist
imeloom
TEKST RANNO RUMM
FOTOD KERLI OTTI, INDREK KÕOMÄGI

G

oogeldasin ja avastasin, et esimene
hüdrofoil toimetas merel juba 120
aastat tagasi. Keegi nupukas härra pani
tiivad oma kalapaadile alla ja nautis
kiiret sõitu. Laiemalt hakkas seesugune
uudne merel liikumise viis levima eelmise
sajandi keskel kui U.S Navy pani foilima
paarikümne tonnise patrullkaatri. Googel
täpselt ei teadnud, aga räägitakse, et
windsurfarid olid esimesed, kes tuule jõul
foilisid, aga kiireks ja stabiilseks ei ole nad
seda tänaseni saanud. Lohesurfi jõudis
foil 6-7 aastat tagasi.
Tänaseks on lohe hüdrofoilist saanud
kõige kiirem ja kiiremini arenev kursisõidu
klass.
Minuni jõudis hüdrofoil 2015 sügisel.
Härra Z tegi prototüübi ja Pirital me siis
vaikselt proovisime, et mis imeloom see
selline on. Klassi vahetamise plaani ei
olnud, sest formula kite klassis oli teatav
tase saavutatud ja esimesed triibud
Pirital näitasid, et nii lihtne see ei ole,
et hüppan foili otsa ja olen kiire valmis.
Tenerifele talvelaagrisse tulles olid mul
mõlemad kamad kaasas, aga plaan oli
siiski formula klassile keskenduda ja
foilimise kunsti õppida siis, kui aega üle
jääb. Kahjuks juhtus nii, et formula laud
sai teel Tenerifele tõsiselt kannatada ja nii
langes treeningute põhiline raskus foilile.
Algus oli päris huvitav ja julgen soovitada,
et Atlandil alustada ei ole kõige parem
mõte,
vähemalt
mitte
Tenerifel.
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Kujutage ette, et olete kogu elu käbide
ja männijuurikate vahel puusuuskadega
suusatanud ja siis satute uiskudega jääle!
Vot täpselt selline tunne on siis, kui foil
sind veest välja tõstab ja kiirust koguma
hakkab, sa lihtsalt lendad….mingit
takistust ei ole.
Esimesed kolm nädalat lonkisin trennist
koju ja jube valus oli, sest lendamisega
probleeme ei olnud, probleeme
oli maandumisega. Tekkisid uued
mõisted nagu turbulents ja plahvatus.
Õhtuti mõtlesin, et kuidas kontrollida
sportautot, millel pole pidureid, otsisin
abi teistelt reisseritelt, kes olid juba käe
foilile andnud ja kõik kinnitasid ühest
suust, kannata ära, küll tuleb…kogu
kilomeetreid. 2,5 kuud hiljem on mul
peas ainult üks mõte- MILLAL JÄLLE VEE
KOHALE LENDAMA SAAB!
Surf 2016

O

Soovitused alustajatele

sta foil mõnelt tuntud tootjalt, foilil ja foilil võib olla väga suur vahe, kui
endal mingit head mõtet pole siis googel on abiks, netis on piisavalt infot.
Hea oleks alustada freeride foiliga, need on natuke stabiilsemad ja turvalisemad.
Vali normaalne ilm, 5-7 m/s ja 8-10 m2 lohe on hea kombinatsioon.
Võta aega, esimene päev ei pruugi normaalselt õnnestuda, läheb aega, enne kui
tunnetus tekib. Kanna kindlasti kiivrit ja löögivesti, sest matsud võivad alguses ära
ehmatada, need on üsna omapärased.

Surf 2016
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kord, kui ma nägin surfivarustust. Tookord ma veel proovida ei saanud, sest tegemist
oli "suht väikeste asjadega", aga mõned päevad hiljem sõitsime Toppu ja seal sain
esimest korda astuda purjelauale, milleks oli Hang-Loose Ivari "laudauks". Ja näpp
oli antud. Poleks vahepeal pidanud ühte titte ka tegema, oleks kindlasti libedamalt
läinud, aga surfareid on ju ka juurde vaja, kes ikka teeb kui ise ei tee.
Algul oli ikka päris keeruline, küll kartsin sügavat vett ja siis jälle haikala, siis järvemuda
ja tugevat tuult. Aga pikapeale hakkas välja tulema ja eelmine kevad sain isegi jalad
aasa. Ja see andis enesekindluse, millega võiks rinda pista ka Ingridi ja Annikaga. Selge
on muidugi see, et ainult enesekindlusest glissi saamiseks ei piisa. Hästi sõitmiseks on
vaja lihtsalt igal võimalusel vette ronida. Eelmine aasta oli tuuletaat väga armuline,
sai lausa üle 80 surfipäeva.
Aga nüüd siis võistlemisest. Kuna mulle seesamune surf nii väga meeldima hakkas,
et enam muust mõeldagi ei saanud, siis oli ju siililegi selge, et mina enam koju ei
jää, kui auto mere poole liikuma hakkab. Nii jõudsin ka võistluste juurde, sest auto
millesse olin roninud just sinna sõitis. Algul kiibitsesin niisama, aga mida aeg edasi,
seda rohkem tekkis isu osaleda. Ja nii siis läkski, üksäkki oli Fun ürituse stardimaks
makstud ja värisevate jalgadega seisin purjelaual, pilk naelutatud paati, kus hr Vesselov
värviliste lippudega üles alla vehkis. Roheline tõusis ja mu esimene stardijoon sai
ületatud. Enesele üllatuseks, ei olnudki suurt võistlusärevust ja sujus päris hästi. Kuigi

Võsasurfarist surfariks - Cerly

TEKST CERLY AULIK FOTOD LAURA PÄRNAK, KRISTEL PULGES

Ü

ks päev helistas mulle Krista ja teatas, et mina, kui tõusev täht, pean kirjutama
surfiajakirja oma loo. Mina siis pärima, et mis täht see kuhu tõuseb ja milline
see minu lugu veel on? Krista siis vastu, et tulid ju kuskilt, keegi sind ei teadnud ja
seisid nii mõnigi kord harrastajate võistluse poodiumil, äkki räägiksid teistele ka paari
sõnaga, mis sind purjelaua juurde tõi ja kuidas ja miks sa võistlema hakkasid.
Okei, eks ma siis proovin natukene jutustada , pole ju kooliajast saati kirjandit
kirjutanud. 2011 aastal hakkasin kokku elama oma praeguse elukaaslasega ja
sõitsime Võrtsu äärde Jaani tähistama. Kohale jõudes kraamiti kaubiku kongist välja
mitu surfilauda ja toru moodi kotte, milles hiljem selgus, olid purjed. See oli esimene
12
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tuulega jah oli esimestel võistlustel suht kitsas. Naiste konkurents oli samuti päris
hõre ja seetõttu õnnestus ka kohe poodiumile sattuda, mis sellegipoolest oli päris
meeliülendav. Tegelikult oli alguses ikka põhieesmärk ära teha oma tiimikaaslastele
(Team Tahe). Mida võistlus edasi, seda rohkem ma aru sain, et võistlemises peitub
vähemalt oma kolmandik surfi võlust. Varustuse valimine, starditehnika, teistelt
tuule ära võtmine, pöörete taktika, see kõik on äärmiselt põnev. Kuulsin kunagi, et
üks võistlus annab rohkem oskusi ja kogemusi, kui kümme tavalist veeskäimist, olen
sellega 100% nõus.
Aga kõige tähtsamad on ikkagi inimesed, sest inimene on ju ikkagi karjaloom. Ja
see kari on olnud fantastiline, alates korraldajatest lõpetades publikuga. Võistlused
kestavad ju enamasti paar ööpäeva ja see tähendab, et inimestega peab läbi saama nii
merel, lõunalauas kui ka tantsupõrandal. Siinkohal tahakski tänada kõiki surfisõpru,
kes on mu elu ilusaks teinud ja kutsun kõiki, hoolimata tasemest, harrastajate sarjas
osalema. Loodan väga, et sel hooajal on võistlejaid rohkem, 50 lauda võiks ikka stardis
olla ja nendest 15 vähemalt naised. Astuge aga julgelt
Purjelaualiidu liikmeks, saate stardisoodustusi ja toetate
purjelauasporti. Soovin teile tuulist suve, olgem sõbrad
maal ja merel ja rivaalid rohelise lipu tõustes.
Surf 2016
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KOOSTAS TÕNIS KASK FOTOD RISTO KÕRGEMÄGI

Lääne-Eesti/ Pärnumaa
Surfhunt – surfireisid ja koolitus. Varbla,
lisainfo: Epp Hunt +372 565 5606 WS

KOOLITAJAD

PuRJELAUA- loheja aerusurfi
koolitajad,
varustuse rent

Aloha Surfiklubi, Pärnu - Jaano Martin Ots +372 5241302 WS, SUP
Surfiakadeemia, tellimisel ka mujal Eestis
Tarmo Käosaar + 372 514 1678 WS
Pärnu Surfiklubi, lisainfo: 5646 5709 WS, KS

Aloha.ee, Pärnu- Toomas Jürjo + 372 569 31188 WS, KS, SUP

Tallinn/ Harjumaa

Maxwave, lisainfo: +372 53440919 KS

Kristasurf.ee- Krista Karik +372 52 28 018 WS,SUP

Pärnu surfikool, lisainfo 372 5648 7666 SUP

Pirita Purjelauakool – Rainer Kasekivi +372 55622447 WS, SUP

Hiiumaa/ Saarema

Pirita Purjelauakool – Betti Vainküla +372 51928708 WS, SUP
Laulasmaa- Indrek Pukk +372 5066354, WS

Hiiumaa Surfiklubi- Martin Berkmann +372 53541486 WS, KS

Lehar Jürimäe +372 56248548 WS, SUP

Jahtklubi Dago- Egon Epner +372 555 75799 WS

Harku järv- Kalev Allikveer +372 58230082 WS

Ristna Surfiparadiis- Paap Kõlar + 372 50 51 015 WS, KS

Pirita Surfiklubi ja Tallinna Purjelauakool,

Saaremaa Surfiklubi- John Kaju +372 53474313 WS, SUP

lisainfo: +372 54664825 WS, KS, SUP

Mändjala Surfiklubi, lisainfo: +372 556 43893 KS, SUP

NYCS Purjetamiskool- Jaak Lukk +372 52 52550 WS, SUP
NYCS - Fansurf Kakumäe Surfikool-

Lõuna-Eesti

Risto Kõrgemägi +372 566 86766 KS, SUP, WS

Saadjärve Jahtklubi

Surfhouse- Indrek ja Juss Ahun +372 518 9200 WS, KS

Lise Anette Vaher +372 566 38387 WS

Kristjan Kiisa Surfikool- Kristjan Kiisk +372 563 25751 WS
Karmo Kalk +372 50 79111 WS
Purjeklubi Gals (vene keeles)- A. Dubrovski +372 566 87234 WS
Surfshop.ee- Kalev Tammin +372 56 216 971 KS, SUP
BESTI Surfiaed- Rain Kont +372 5622 2327 KS
Liquid Force Estonia- Andreas Meister +372 5096 359 KS
Laulasmaa Surfiklubi, lisainfo: +372 5648 7666 KS, SUP
Surfing Travel- Andrei Petrov +372 5551 2872 KS
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Persoon - Tristen ERIK KIVI

“EST 347”

E

TEKST KAIDO KIVI FOTOD TIIT MÕTTUS, CARLOS ALMEIDA

e st i
Purjelaualiidu
“aasta
üllataja 2015” Tristen Erik Kivi
purjenumber ei ole juhuslik, vaid neil
numbritel on tähendus: “3” - kolmas,
“4” - aprill ning “7” 1997 ehk siis Tristeni
sünnikuupäev.
Hetkel, kui seda lugu kirjutame, oled just
tagasi tulnud kümne päevasest laagrist
Tenerifel.
Lähenev 2016. hooaeg tähendab sinu
jaoks viimast aastat noorte klassis
võistlemist.
Sinu eelmine hooaeg oli tulemustelt väga
edukas - võitsid Formula purjelauaklassis
noorte arvestuses sisuliselt kõik tiitlid,
mida võita oli võimalik: Eesti Meister,
Baltimaade Meister, Euroopa Noorte
Meister, Maailma Noorte Meister. Aasta
kokkuvõttes oled maailma edetabelis
koondarvestuse number kaks (esikoht
Janis Preiss). Lisaks aasta parim Saaremaa
Noorsportlane. Tunnustust ja tiitleid igal
tasandil.
1. Kas sinu jaoks oli selline läbimurre ka
endale üllatuseks?
Muidugi oli. Hooaja algul poleks uskunud,
et nii heade tulemustega suudan hooaja
lõpetada. Enne MM-i oleksin olnud
väga rahul ükskõik millise medaliga,
aga esikoht saavutada tundus päris
uskumatu. Võistlus ise toimus Portugalis
Lagoses ja kohe hooaja alguses. Kindlasti
oli õige otsus teha kevadel treeninglaager
16

Hispaanias Cadizis, kus harjutasin koos
oma treeneri John Kajuga. Talvine
ettevalmistus vee peal oli kindlasti
üks edu võti, eriti hooaja algust silmas
pidades.
2. Räägi palun, millal ja kuidas
purjelauaspordiga alustasid?
Esimest korda astusin purjelauale
Egiptuses, Dahabis. Aasta oli 2007 ja
nagu ikka algajal, siis mälu järgi oli
lauaks Viper ja puri 2,7 m2. Kindel
kombinatsioon. Kuna vaimustus oli
väga suur, siis otsustasin, et lähen suvel
purjelaua trenni. Varasem kokkupuude
spordiga oli jalgpall ja jääähoki. Hoki
meeldis mulle väga. Harjutasin aasta
Purikate klubis. Tagantjärgi olen aegajalt
mõelnud, et minu suhteliselt suur kasv
oleks ilmselt ka jäähokis pigem kasuks
Surf 2016

tulnud. Siiski, hoki juurde ma ei jäänud.
Olin Saaremaal vanaema juures ja emale
ei meeldinud, et ma niisama logelen.
Ta oli Urmas Niinelt kuulnud, et Nasval
on surfitrenn. Nii see algas. Treeneriks
oli siis Johni isa Johannes Kaju ja John ise
kaasõpilane.
Kokku oli meid trennis 3-4 last. Nemad
olid alustanud aasta varem. Neist
tänaseks selle ala juurde olen jäänud küll
ainult mina. Seega, minu jaoks algamas
on üheksas hooaeg.
3. Kuidas valmistud hooajaks? Milline
on sinu treening talvisel perioodil?
Talveperioodil käin jõusaalis ja tegelen
üldfüüsilise ettevalmistusega. Kevade
poole talvel enamasti treeninglaager
soojemas kliimas. Eelmisel aastal
mainitud Cadiz, sel aastal Tenerife. Kui
Eestimaa talv hellitab, siis saab tugevate
tuulte ja väikese varustusega kuni
detsembri lõpuni sõitmas käia.
Statistikast niipalju, et eelmisel hooajal
olin kokku purjelaual 101 päeva,
keskmiselt umbes kolm tundi korraga.
See on sisuliselt pea iga kolmas päev,

4. Millised on eesmärgid algavaks
hooajaks?
Sooviksin saada mõnel Euro Cupi etapil
ka üldarvestuses poodiumile (2015.
aasta üldarvestuse parim koht oli Euro
Cupi Peterburi etapi kolmas koht ja
Baltic Cupi Tallinna etapi viies koht).
Kindlasti loodan kaitsta sügisel Kreekas
toimuval MM-il oma noorte arvestuse
tiitlit. Kahjuks sel hooajal
EM-il osaleda ei saa, kuna samal ajal on
mul gümnaasiumi lõpueksam.
Sain Tenerifel slaalomit harjutades
kinnitust, et hea kiirus on mul olemas.
Aga maailma selle ala number kaks
ja kolm olid ikka veel paraja varuga
kiiremad. Nii, et motivatsiooni jagub.
5. Mis oli 2015. aastal sinu edu valem?
Trenn ja... ei tasu üle mõelda. Võistlustel
võta “üks sõit korraga”. Samas, naudi
seda, mida teed ja head seltskonda.
6. Kes on sinu eeskujud surfimaailmast?
Kõik, kes on minust paremad!
Kaido Kivi ( Tristen Eriku isa)

mis tähendab, et kõik
vähegi tuulised ilmad
proovin treeninguks
ära kasutada.
Suvine treening on
enamasti Pirital, kus
treeningpartneriteks
on
head
sõbrad.
Üleeelmise
aasta
maailma parim Karl
Erik Saarm näiteks.
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Ristna Wave Classic B-liiga			
Ristna Wave Classic EMV etapp			
Surfilaat ja hooaja avapidu			
SUP EMV 1.etapp					
Noblessner Open Cup				
Slaalom, lohe EMV/Fun 4 etappi		
Baltic Freestyle Cup Estonia			
Vääna Wave Classic EMV etapp			
Vääna Wave Classic B-liiga			
SMS regatt/ EMV etapp				

mai – okt.		
mai – okt.		
14-May		
14-May		
14 – 15 mai		
mai lõpp - okt
juuni			
juuni - august
juuni - august
3 – 5 juuni		

16 - 18 sept		
17-Sep		
dets			

SEPT.-DETS.

Purjelaud			
Purjelaud			
Purjelaud, lohe		

Purjelaud, lohe, sup
Purjelaud			
SUP				
Purjelaud, lohe, sup
kiirussõit			

Purjelaud, lohe, sup
Purjelaud, lohe, sup
SUP				
Techno 293, lohe		
raceboard			
SUP				
purjelaud			
Purjelaud, lohe, sup

vabastiil			
Purjelaud, lohe, sup
Purjelaud, lohe		
kiirussõit			

vabastiil			
lainesõit			
lainesõit			
Formula,RS:X,Techno

lainesõit			
lainesõit			
purjelaud, lohe, sup
sup				
purjelaud			
slaalom, lohe		

uisukelk			
kelk/tiib/lohe		
suusk				
purjesuusk/uisukelk
RS:X				
EPL				
kiirussõit			
purjelaud			

KLASS			

Võistluskalender

Aegna maraton (28)				
Senior Cup						
SUP EMV 4.etapp					
Fun sarja 4.etapp					
Ühepäeva kiirusõit EMV et.			

6-Aug			
13 – 14 aug		
20-Aug		
27 – 28 aug		
aug - nov		

AUGUST

Tal. Nädal/EMV etapp				
Mohni retk IX					
EPL hooaja lõpupidu				

Fun sarja 2.etapp					
Surfilaager (18)					
SUP maraton					
Aloha Cup/Kite Challenge			
Tondisaare maraton				
SUP EMV 2.etapp					
Vormsi Surfipäevad III				
Fun sarja 3.etapp					

2 – 3 juuli		
7 – 10 juuli		
7 – 10 juuli		
8-Jul			
9-Jul			
16-Jul			
23 – 24 juuli		
30 – 31 juuli		

JUULI

Vabastiili EMV/ B-liiga				
Fun sarja 1.etapp					
Balti Cup Est/ EMV etapp				
Ühepäeva kiirussõit EMV et.			

1 – 30 juuni		
11 – 12 juuni
17 – 19 juuni
juuni – okt		

JUUNI

JUUNI

MAI

Talisurfi EMV slaalomi etapp			
Talisurfi MM (WISSA2016)			
Surfarite Suusapidu				
Talisurfi EMV kursisõidu et.			
Purjelauakoondise laager				
Üldkoosolek						
Speedking 2016 (EMV et.)			
Instruktorite koolitus				

EESTI VÕISTLUSED/ÜRITUSED

6 – 7 veeb		
8 – 13 veeb		
23 – 24 veeb
5 - 6 märts		
15.03 – 2 apr
			
23 apr-27nov
28 – 29 aprill

VEEB.-APR.

2016		

Pirita
Eru laht
Eesti

Pirita
Andineeme
Pirita
Nasva
Eesti

Võsu
Roosta
Roosta
Pärnu
Võrtsjärv
Võru
Vormsi
Hiiumaa

Eesti
Reiu
Pirita
Eesti

Eesti
Vääna
Vääna
Eesti

Ristna
Ristna
Pirita
Pirita
NYCS
Eesti

Võrtsjärv
Võrtsjärv
Jõulumäe
Harku
Palma
TOP
Eesti
Pärnu

KOHT

TEKST RAIN TEIMANN FOTOD RISTO KÕRGEMÄGI

H

allis sügises tekib suurel osal
eestlastest alati rännukihk ja väike
paanika. Paljudele on omane rändlinnu
elustiil, kus pool aastast saadetakse
mööda maakera kuklapoolel, jälitades
sooja suveilma ja tuult. Egiptus, Tarifa,
Boracay, Cumbuco, El Medano on talvel
kenasti Eestist pärit rändlindudega
asustatud ja on vähe toredaid kohti, kus
eestlastest rändajaid ei ole. Sel talvel
oli kindel plaan minna kohta, kus varem
käinud ei ole.
Internetis surfates selgus just LõunaAafrika kohta palju meeldivat nagu
suurepärased
ilmaolud,
imeilus
loodus ja Eestiga olematu ajavahe. Nii
tekkiski plaan külastada Lõuna-Aafrika
Vabariiki, täpsemalt Cape Towni ehk
lääneprovintsi. Western Cape on ka
provints, kus veebruaris ei saja, teistes
provintsides on samal ajal vihmaperiood.
Samas on ideaalsed tuuled ja kindlasti
veel suurepärasemad lained. Eestlased
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on Aafrika mõistes viisarahvas ehk
siis oleme pea ainukesed, kelle käest
LAV tahab viisat ja selle saab isikliku
kohaleminemisega Helsingist. Kes tahab
mugavalt ja otse lennata, see lendab
Turkishiga ja kes soodsalt soovib, siis
Stockholmist Ethiopianiga saab soodsalt
ja alla 700€. Öömaja leidmine on lihtne
ja valida saab vastavalt maitsele, alates
odavamatest külalismajadest lõpetades
kallimate basseiniga majadega.
Oskamata midagi oodata oli kogu reis
ja riik väga positiivne üllatus, kõik
justkui toimis. Väga kaasaegne, vaba
nagu Austraalia, aga poole soodsam.
Söögid on head igal pool ning veini
võib osta näiteks mõnest Stellenboschi
veinimõisast 30 km kauguselt või
supermarketist. Veinimõisad on siin 17.
sajandist ja sobivasti koondunud ühte
kohta. Külastada võib neid kõiki kui soovi
on. Veebruaris hakatakse saaki koristama
ja toimuvad ka mõned festivalid.
Maitsmismenüüd on igas veinimõisas
Surf 2016

olemas, reeglina tasuta, aga ka tasulisi. Kohad on väga ilusad ja vaatamist on kõvasti
isegi veini võõratele inimestele.
Laupäeviti toimub väga populaarne hommikusöögi turg ehk Woodstock Market,
kus pakutakse head paremat alustades smuutidest, kookidest, erinevatest
rahvusköökidest ja lõpetades austrite ning värske vahuveiniga. Selline kodukohvikute
stiilis ettevõtmine.
Sporti saab siin teha igal ajal, lisaks surfile võid sörkida mäkke, Table Mountaini
või näiteks Lions Headi otsa. Väga hea treening ja oivalised vaated pilvepiirilt eriti
päikeseloojangu ajal. Table Mountain ongi terve LAVi vaatamisväärsus nr 1. Tegemist
on platooga, mille otsas on veehoidla ehk järv milles on väga kosutav ujuda peale
väsitavat ronimist. Lisaks on siin ideaalne harrastada golfi ja jalgratast.
Ahjaa, surfikohana on Cape Town vist maailma parim. Twintipi lohetajana ma seda ei
arvaks, aga lainesõitjana ma mujal ei käikski. Lained on konkreetsed 2-4 meetrised
ja 10-14 sekundiliste intervallidega. Tuul on side-shore, ehk siis lainega risti, luues
ideaalsed tingimused down-windiks. 10-15 km trip ei ole probleem. Sõidukohti on
mitmeid, mõni parem kui teine ja kõik rannad on lähedal. Suuremate lainete juures
on rohkem sõitjaid, algajale ilmselt see väga mugav ei ole. Edasijõudnutele on olemas
kõik mis vaja. Twintipi sõitjatele on olemas flati kohad umbes 100 km kaugusel
Langebaanis, kus on ideaalne alustada lohesurfi õppimist.
Valdav enamus lohetajaid sõidab muidugi Bloubergstrandil. Super vaated, tuul ja
külm vesi - umbes 14 kraadi, mis hoiab eemale ujujad ja
haid. Küll aga meelitab see kohale hülgeid, kes surfavad
lainetes tihti koos lohetajatega. Õhk samal ajal on 35
kraadi plussis ja 4/3 kalipso selga vedamine on päris
lõbus tegevus. Tuul puhub hommikul ja peaaegu iga
päev õhtuti. 10-15 m/s on tavaline tuul ja 6-9 m2 lohed
on ainsad, mida tasuks kaasa võtta.
Veebruar on suve tipphetk nagu meil juuli ning
toimub mitmesuguseid üritusi nagu Guinnessi rekordi
purustamine lohetajate arvus ja muidugi traditsiooniline
Red Bull King of The Air - suurim Big Air üritus kogu lohesurfi maailmas. Oodatakse
2 nädala jooksul ideaalseid tingimusi ja siis läheb paugutamiseks, 20 m/s tuule ja 4
m kickeritega. 20 meetri kõrgune ja 200 m pikkune hüpe ei ole lohesurfi tippudele
probleem. Kakumäel tähendaks see Tiskrest supelranda hüpet 7 korruselise maja
kõrgusel. Sellel aastal sellise tulemusega saavutas Kevin Langeree kolmanda koha,
temast veel paremad olid Jesse Richmani ja Aaron Hadlow. Võistlus toimub kutsetega
ja osalevad ainult 24 maailma parimat erinevatest maailmajagudest. Vabal ajal võid
maailmameistritega hängida Bloubergstrandil Pakololo baaris ja niisama juttu puhuda,
sest pea kõik talvituvad ja treenivad siin.
Kokkuvõtteks kutsuks üles LAV-i külastama ja liituma väikese eestlastest
surfikogukonnaga, kellest enamus talvitub siin üha pikemalt. Meeldiv koht, meeldivad
inimesed ja hea puhkus on garanteeritud. Järgmisel aastal uuesti. Surf’s Up!!!
Surf 2016
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Ja bam! Saatus viskas mulle ette EMV kursisõidu etapi talisurfis, kus ma sain esimese
võistluskogemuse. Siis otsustasin võtta osa nii paljudest etappidest, kui võimalik: Fun
sari, Aegna maraton, Mohni retk, lainesurfi B-liiga. Viimane oli elukogemus! Esimene
kord B-liigas, Ristnal ja taga tipuks esimene kord Goya purjedega. Kogu see elamus
oli nii adrenaliinist pakatav- sõit maailma lõppu, kivine rand, üliselge vesi, ja muidugi
seltskond. See kõik teeb sellest paradiisi laadse idülli, millest ei taha kunagi lahkuda.
Võistlusel ma keskendusin hüpetele, sest minu lainesõidu oskus oli väga minimaalne.
Lõpuks jäin kuuendaks ja suutsin kohtunikele silma paista kreisima hüppega- both
footed, no handed backi katse. Ma mäletan ise nii palju sellest, et siis, kui ma pea
alaspidi õhku hõljuma jäin, avanes imeline vaade mööduvast laineseljast, millest ma
üles hüppasin. See oli nii sile. Ning tollel hetkel oli ainsaks mõtteks peast läbi käinud,
oleks vaid sügav vesi. Nüüd peale talisurfi EMV ja MM võistlustel osalemist tunnen, et
olen õigel teel. Teiega koos on awesome!
Võistlustel ja rannas näeme!

Esimesed lainesurfi
võistlusristsed

Ü

TEKST BORISS LJUBTSENKO FOTO HANNO LUUKAS

Tervitus kõigile!

ldiselt algas minu surfikogemus 4 aastat tagasi vanematelt kingiks saadud
117 L lauaga. Tollel hetkel polnud õrna aimugi, mis ja milleks mastitrack on. No
problem, youtube & google abiks ikka. Sain endale selgemaks, et tegemist on vägeva
alaga ja mul vaja taglast. Surf.ee turult leiab ikka! Esimese asjana proovisin 5,8 m2- se
purje püsti saada ilma ülestõmbamiseotsata. Internet on ikka tõesti vägev, ma ütlen!
Igatahes parim tulemus oli mul Paunküla veehoidlal põhjapoolsest parklast saareni
tiksuda ja tagasi ujudes.
2013 leidsin Tiga race laua ja siis hakkas areng pihta. Parimatel päevadel sai sama
purjega kilomeetrite kaupa glissatud Peipsi chopis... ilma trapetsita. Siis Virgo nägi
Püünsis seda tsirkust ja tegi mind trapetsiga tuttavaks. Poolteist aastat hiljem, kui see
kõik oli kujunenud parimaks sõltuvuseks, küsiti miks ma sellega üldse tegelen, kui ma
ei võistle? See jäi ikka pikalt kripeldama.
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Kakumäe Surfikooli
5 AASTAT

Esimesest aastast innustust saanuna
tekkis mõistmine, et soov surfiõppe
järele, on kõigil, nii noortel kui ka
täiskasvanutel. Teine hooaeg sai alguse
juba varakevadel. Surfikooli inimesed
käisid koolides erinevaid surfialasid ja
treeninguvõimalusi tutvustamas. Kevadel
alustas surfitreeninguid pea paarkümmend
last ja noort. Kuna paljud lapsed ei saanud
kogu surfihooaja trennides osaleda, siis
otsustati surfilaagrite kasuks, kus nädala
jooksul tutvustatakse lastele erinevaid surfija purjetamise alasid ning elementaarseid
merealaseid teadmisi. Sellest hetkest alates
sai südamesooviks, tuua võimalikult palju
lapsi, noori ja täiskasvanuid mere äärde.

TEKST MARGUS OTSA FOTOD RISTO KÕRGEMÄGI

Kakumäe Surfikooli idee hakkas
idanema viis ja pool aastat tagasi.
Kahel sõbral, Ristol ja Margusel,
kellest tänaseks on saanud Kakumäe
Surfikooli hing ja süda, tekkis soov
luua lohetajatele oma surfiklubi. Koht,
kus surfisõbrad saaksid surfata, tuult
oodata ja surfisessioonide vahepeal
elamusi vahetada ning soojas olla.
Õnneks meie kodumaad on õnnistatud
pikkade ja ilusate randadega ja seda
nii pealinnas kui ka selle ümbruses.
Olulisteks kriteeriumiteks asukoha
valikul olid head surfitingimused ja
ligipääsetavus. Seetõttu saigi valitud

Kakumäe rand, oma hea asukoha ja väga heade
surfitingimustega. Kakumäele pääsevad meie suured
surfisõbrad autoga ja väiksemad sõbrad rula, ratta
või ühistranspordiga.
Tänu toredatele abilistele ja firmadele, kes õla alla
panid, renditi soojak, mis sai kujundatud surfikooliks.
2012. aasta suvi oli väga tuuline ja külm ning surfikool
täitis oma otstarvet hästi. Tekkisid uued huvilised,
kes said surfikoolist võtta esimesed surfikoolitused
ja varustust rentida. Kuna koolitustele tuli palju
noori, siis otsustati teha esimesed laste ja noorte
surfitrennid Kakumäel.
24

Eesti on mereriik ning surf kõige kiirem ja lihtsam võimalus
kokkupuuteks merega.
Kolmandaks hooajaks oli inimeste südamed vallutanud aerusurfi
sõit ja seda ka praeguseni. Päikeseloojangu matkad linnusaarele,
hommikune aerusurfi jooga, tormisel merel lainetes möllamine
– see kõik on vaid väike osa sellest, mida aerusurfi lauaga on
võimalik teha. Tänu aerusurfi lauale oli ja on võimalik igal inimesel
nautida merd ja tegeleda surfamisega. Milline rõõm ja vabadus!
Surf 2016
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E

elmine hooaeg, aasta 2015,
oli Kakumäe Surfikoolile väga
tegus aasta. Surfikooli külastas rekord
arv uusi ja vanu surfihuvilisi. Toimus
neli lastelaagrit, noorte ja lastetrennid
olid kolmes vahetuses. Esmakordselt
toimusid Kakumäe Surfikoolis purjelaua
koolitused ja varustuse rent. Aerusurfi
huvilistel oli võimalik osaleda Tiskre oja
seiklusmatkadel ja lainesurfi algõppel.
Kevadel alustas täiskasvanute surfitrenn,
tuues inimestele lähemale mõtteviisi,
et trenni on võimalik teha ka vabas
õhus ja merel, mitte üksnes jõusaalis.
Lisaks üldfüüsilisele treeningule saab
emotsionaalse naudingu osaliseks, koos
väikse adrenaliini toonusega.

urfilaager 2016
toimub 7-10 juulil Roostal!
Juba 18. korda toimuv Surfilaager kutsub taas kõik vanad ja uued surfisõbrad Roostale,
et üheskoos vett, randa ja tõelist suve nautida!

S

Ka sel aastal toimuvad tasemekoolitused purjelaua- lohe ja SUPi fännidele ning toimub
tavapäraselt rida surfivõistlusi algajatele ja proffidele. Lisaks surfile saab keha trimmi
ajada maa peal nii rühmatrennis kui meeskonnaspordis, sest praktiseerimist ootavad
spordialad zumbast ja yogast lõpetades võrkpalli ja rannatennisega.

ellest
hooajast
alustab
Kakumäe Surfikool täielikult
oma ruumides. Tänu sellele on võimalik
vastu võtta veel rohkem surfihuvilisi ja
luua mõnusad ning hubased tingimused
külastajatele.
Surfikoolis
avatakse
rannakohvik ja surfivarustuse pood.
Ehk sellest aastast alates on kõik surfiga
seonduv koondatud ühe katuse alla ja
surfisõbra jaoks muudetud surfielu väga
mugavaks. Surfiklubi katusele avatakse
kaks suveterassi, kus on mõnus aega
veeta ja linnakärast veidi eemalduda.
Lisaks saavad soovijad seal korraldada
sünnipäeva, firma suvepäeva või teisi
üritusi.

Õhtu kulmineerub ootuspäraselt heas seltskonnas muusikat nautides, kui toome
teieni sellised live-artistid, kes ka kõige väsinuma surfari tantsuplatsile tõstavad.
Kui mõtled, kellega Surfilaagrisse tulla, siis soovitame nii sõbrad kui pere kaasa
pakkida, sest värske õhk on elustiil! Lasteprogramm on aasta nael ja hästi kasvatatud
sõbralikud lemmikud on teretulnud maal ja eriti SUPilaual.
Piletid müügil soodushinnaga www.surfilaager.ee
#surfilaager
TEKST HELEN UNT FOTO MARIAN TOBRO

Tulge meile külla! Surfikooli pere ootab kõiki surfareid ja sõpru suvel Kakumäele!
Asume: Kakumäe Rannas, Räime Tee, Tallinn 13516,
Tel 56686766 ja e-mail info@kitesurf.ee.

Vaata ka www.Kitesurf.ee
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Ühe hingega uks ja
igaöine salapärane külaline aka MK etapp Miamis
07.01 kell 5.40 astusime lngridi ja Raineriga Tallinnas lennuki peale, et alustada oma
rännakut Ameerikasse - Miamisse.
Peamiseks põhjuseks oli osaleda MK- etapil ja enne seda teha 2 nädalat trenni ning
tutvuda oludega. Minule ja Rainerile oli see esimest korda, mil saime võimaluse
osaleda MK-etapil.

K

ohale jõudes istusime Ingridiga uude rendiautosse - just sinna rendiautosse,
millele Ingrid ja Rainer olid ühel tumedanahalisel ärimehel lasknud endale
veel ühe kindlustuse juba olemasolevale pähe määrida. Panime pool varustust
autole ning hakkasime sõitma sadama poole. Raineri jätsime ülejäänud varustusega
lennujaama valvele. Kui varustuse olime sadamas maha pannud, otsustasime, et
hüppame teepeale jäävast „kodust“ kiiruga läbi ja viskame esimesed kohvrid maha.
Jah, me tõepoolest leidsime pimedas Miamis ilma GPS-ita oma kodu üles, kuid kui
autost väljusime, nägime, kuidas kolm tumedanahalist meest meid nähes vilekoori
kuuldavale lasksid…  

M

Tegemised Miamis - Betti

TEKST BETTI VAINKÜLA FOTOD BETTI VAINKÜLA RAINER KASEKIVI

aja nägi välja kollane, määrdunud haiglakollane, kõige ilmetuma välimusega
hoone meie piirkonnas. Ukse küljes rippus suurelt ameerika lipp ning tuba oli
täitunud vänge praelõhnaga, mis vähem kui minutiga meie riided läbi immutas. Ukse
peal võttis meid vastu majaomanik Oscar, kes ilmselgelt ei olnud samal sagedusel,
kus meie Ingridiga olime. Küll aga võttis ta meid vastu väga soojalt ja aitas kohvrid
elutuppa tassida. Tuba lubas näidata siis, kui Rainer ka kohale jõuab. Oscar mainis
küll, et majal on välimus „nagu ta on“, kuid ’’VIBE’’ on majal hea.
Mida see tähendama peaks?
Lahkusime Ingridiga pool shokis. Käed värisesid.
Istusime nõutute ilmetega autosse ning
vaatasime üksteisele otsa. Veel ei mõistnud
me, mis see ’’hea vaib’’ siis ometi tähendab.
Ainuke ’’vaib’’ mida kuulda oli, oli meie südame
põksumine rinnas ja tagasihoitud pisarate
punnitus. Lehvitasime autost kohvritele ja
olime kindlad, et rohkem me neid ei näe.
Läksime lennujaama Rainerile järgi, kellel ikka
veel Ameerikasse jõudmisest nägu säras nagu
suur päike Miami keskpäeval.
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Nähes meie shokeeritud nägusid, kadus
naeratus nagu tinatuhka ning sõitsime
tagasi oma “villasse.”
Kuna Rainer oli broneerinud elamise, siis
ainult temaga koos saime nüüd ka oma
tuppa. Sinna pääses läbi köögi ning hoovi
– hoovis oli suur bassein ja mullivann.
Viimases panime tähele, et seal mulksus
elu omasoodu.
Nüüd seisime keset tõehetke - see on
meie kodu kolmeks järgnevaks nädalaks.
Tuba, kus uks ei käi lukus ja hoiab viltu
ühe seina küljes sõna otseses mõttes
viimase hingega kinni. Astudes tuppa,
näeme ca 8 ruutmeetrist ruumi, kus on
nari, väikene kapp ja 2 rippriiulit. Panime
tähele, et voodikohti oli kaks, kuid meid
on ju kolm? Kuid Oscar - meie tore
majaomanik – tõdeb kindlameelselt, et
„üks magab üleval ja kaks magab all“.
Ta isegi näitas, et alumisele narile oli ta
pannud kaheinimese madratsi, mis nüüd
osaliselt üle voodiääre rippus.
Istusime siis kolmekesi alumisele narile,
vaatasime üksteisele otsa ja hakkasime
naerma. Tõsi, vaib on ju hea.
Kella 3 paiku kuulsin öösel kõva kilekoti
krabinat. Mõtlen endamisi, et misasja
see Ingrid keset ööd kottidest otsib oma ülemisel naril? Hüüan vaikselt “Ingrid,” kuid
vastust ei tule. Toas on jälle vaikus. Viis minutit hiljem hakkab krabin jälle pihta. No
mida kurja ma olen teinud, et Ingrid ei vasta ja muudkui tuuseldab oma kilekottidega?
“INGRID,” hüüatan veidi kõvemini, kuid jällegi vastust ei tule. Vaikus on järjekordselt
majas. Lõpuks saan uinuda, kuid hommikul küsisin Ingridilt, et mis asja ta öösel otsis?
Ingrid vaatas mulle segaduses näoga otsa. Mida ma silmas pean? Ning siis, täpselt
ühel ajal, märkasime rippriiulis olevaid banaane, mis on ööga auguliseks söödud.
Ning veidi allpool, minu voodis nägime väljaheiteid. See oli tuhkur, meie uus külaline,
segane kilekottide järele.
Saime omale kauba peale korterinaabri, kelle öine krabistamine saatis meid terve
meie seal oldud aja!
Tere tulemast Ameerikasse!
Surf 2016
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Lohesurf ei ole lihtsalt
sport, see on
MERI, PÄIKE ja HEA TUJU!

S

TEKST TIME TO SURF TEAM

urfitingimuste mitmekesisus ja varustuse kompaktsus on suureks eeliseks
paljude teiste veespordialade ees.
Lohesurfi on võimalik harrastada väga erinevalt: rahulikult, nautides mere ja looduse
ilu või agressiivselt, saavutades uusi tippe ja õppides uusi trikke ja hüppeid. Igaüks
võib ise valida oma sõidustiili.
Lohesurfi tingimused võivad olla väga erinevad: sile vesi (flat), väike lainetus (chop)
või suured tormilained. Valik on teie!
Lohesurfi varustus: lohe, poom, trapets, laud ja kalipso.

Lohe või lohe?

Lohe
Kui vaatate hoolega, siis näete väga palju üksteisest erinevate kujudega lohesid. Kuid
kõik nad jagunevad kolme gruppi: BOW, HYBRID ja C-tüüpi lohed.
BOW- tüüpi lohed andestavad vigu, stardivad kergesti vee pinnalt, pööravad suhteliselt
aeglaselt, on stabiilse tõmbega ning võimaldavad teha madalaid hüppeid ning sujuvalt
maanduda.
Ideaalselt sobivad algajatele või inimestele, kes naudivad rahulikku sõitu.
HYBRID- tüüpi lohed on tänapäeval kõige levinumad ja populaarsemad, nad sobivad
algajast lohesurfarile, kuid ka nendele kes tahavad harjutada kõrgeid hüppeid või uusi
trikke. Lohed reageerivad hästi poomi liigutustele, mis teeb nende juhtimise kiiremaks
ja täpsemaks. Võimaldavad teha kõrgemaid ja järsemaid hüppeid ning katsetada
erinevaid „uue kooli“ elemente (teha hüppeid vabastatud trapetsiga jne). Lohe veest
üles saamine ei ole ka sellele lohetüübile probleemiks.
C- tüüpi lohed on tugevad spordilohed. Nad on mõeldud pigem kogenud lohesurfarile.
Reageerivad väga täpselt igale poomi liigutusele, mis teeb nendest väga hea vahendi
uute keerulisemate trikkide harjutamisel ja meisterlikkuse tõstmisel.
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BOW

HYBRID

Neid kasutatakse ka freestyle võistlustel.
Poom
Poom on lohe juhtimise süsteem. Igat
tüüpi lohel on see erinev, sellepärast
ei tasu leiutada jalgratast ja proovida
lohega sobitada poomi, mis ei ole tootja
poolt ettenähtud.

C- TÜÜP

Laud
Lohelaudade
valikuvõimalused
on
praktiliselt piiramatud. Kuid areng
lohesurfis
algab
sümmeetrilistest
laudadest – TWINTIP – millega saab sõita
mõlemas suunas.

Mida suurem on laua pind, seda lihtsam on
lauale saada ja alustada liikumist. Suurtel
Trapets
Kogu lohe tõmbejõud rakendub ümber laudadel õpitakse sõitmist, pööramist,
vöökoha kinnitatud trapetsile. See on kõrguse hoidmist ja hüppamist. Hiljem
vöö koos lohe kinnitussüsteemiga. Tuleb valitakse just endale sobiv variant, kus
panna tähele, et see istuks mugavalt ja lauad vastavad lohesurfari oskustele,
tihedalt. Õigesti valitud trapets võimaldab kaalule ja kasvule.
parima
sõiduelamuse.
Trapetsid
jagunevad kahte põhitüüpi: istetrapets ja Kindlasti olete kuulnud, et lohesurf
on ekstreemne spordiala. See on tõsi,
vöötrapets.
mistõttu on äärmiselt oluline aru saada,
Istetrapetsid – põhieeliseks on see, et mis moodi kõik toimib, mida võib teha ja
nad ei koorma selga ja ei „roni ülesse“, mida mitte. Siis muutub kõik loogiliseks ja
mis tagab mugava sõitmise. Sobivad hästi arusaadavaks ning, mis on kõige olulisem,
algajatele ning nendele, kes sõidavad turvaliseks. Seetõttu tasub kindlasti
oma lõbuks, samuti sportlastele, kes õppida lohesurfi koos kompetentse
võtavad osa RACE võistlustest.
instruktoriga. Instruktor aitab teil kiiresti
Vöötrapetsid – saab panna kiiresti selga, ja ohutult liituda huvitava ja meelierutava
ei sega käimisel, konks asub kõrgemal lohetamise maailmaga!
kui istetrapetsil, mis lihtsustab trikkide
tegemise ja lainesõitu. Sobivad rohkem Kohtumiseni rannas! Time to Surf tiim
kogenenud lohesurfaritele ja sportlastele.
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FORMULA Eesti meistrivõistlused:

Üldarvestus
John Kaju (Eesti meister)
Erno Kaasik
Tristen Erik Kivi
Naised
Brigita Viilop
Marit Rüüsak
Master
Erno Kaasik (Eesti meister)
Martin Ervin
Timo Runge
Grand Master
Martin Ervin
Neeme Truumees
Alar Vettik

Noored U20
Tristen Erik Kivi (Eesti meister)
Karl-Erik Saarm
Artur Kaiküll
Noored U17
Karl Gregor Baumann
Hardi Aun
Formula Lightweight (kergkaal)
Karl-Erik Saarm (Eesti meister)
Artur Kaiküll
Hardi Aun
FORMULA harrastajad (B-liiga):
Alar Vettik
Marit Rüüsak
Meelis Uustalu
SLAALOMI Eesti meistrivõistlused:
Üldarvestus
Erno Kaasik (Eesti meister)
John Kaju
Timo Runge
Naised
Annika Valkna
Helle Väin
Regina Kaal

KIIRUSSÕIT Eesti meistrivõistlused:

Noored (U20)
Tristen Erik Kivi
Rainer Kasekivi
Hardi Aun

Mehed
Jüri Kaldoja (Eesti meister)
Erno Kaasik
Aivo Prükk

Master
Erno Kaasik (Eesti meister)
Timo Runge
Toomas Mölder

Naised
Helle Väin
Anneli Mägi
Cerly Aulik

RS:X Eesti meistrivõistlused:
Üldarvestus
Rainer Kasekivi (Eesti meister)
Marcus Pertelson
Aarto Pihlapuu
Naised
Betti Vainküla (Eesti meister)
Keit Järve
Ingrid Puusta
Noored U19 vanusegrupp
Aarto Pihlapuu (Eesti meister)
Keit Järve
Roomet Riho Pung
TECHNO 293 Eesti meistrivõistlused:
Noored U13
Kert-Jan Ots
Margaret Kalm
Noored U15
Raul Mihkel Anton (Eesti meister)
Renar Roolaht
Daniel Schneider
Noored U17
Gregor Schneider (Eesti meister)
Serafima Afanasieva
Martin Kipper
LAINESÕIDU Eesti meistrivõistlused:
Robert Koppel
Ain Härmson
Kristjan Kiisk
LAINESÕIDU harrastajad B-liiga:
Mart Onemar
Toomas Pertel
Vahur Post

SUP Eesti meistrivõistlused:
Üldarvestus
Roland Mik (Eesti meister)
Marcus Pertelson
Rauno Pikkor
Naised
Betti Vainküla (Eesti meister)
Marit Rüüsak
Annika Valkna
Harrastajate FUN sari:
Purjelaud üldarvestus
Raivo Saarm
Meelis Uustalu
Boris Ljubtšenko
Purjelaud Naised
Anneli Mägi
Kristel Pulges
Cerli Aulik
Purjelaud Noored U20
Gregor Schneider
Oscar Naabel
Daniel Schneider
Purjelaud Master
Raivo Saarm
Meelis Uustalu
Otto Schneider
Purjelaud Grand Master
Andres Valkna
Andrus Jõgi
Argo Servet
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SUP üldarvestus
Mati Link
Andres Valkna
Meelis Uustalu
SUP Naised
Anneli Mägi
Cerli Aulik
Betti Vainküla
TALISURF Eesti meistrivõistlused:
Üldarvestus
Lehar Jürimäe (Eesti meister)
Kalev Allikveer
Kristjan Rotenberg
FORMULA KITE MM
20. koht kuldlaevastikus
Ranno Rumm
6. koht hõbelaevastikus
Madis Kallas

2015

tulemused

VABASTIIL ( VKWC)
9. koht
Kristiin Oja
EMV VABASTIIL

Mehed
Raigo Piho
Priidu Null
Martti Ainola

TT:R
Mehed
Martti Ainola
Kaur Filippov
Madis Kallas
Naised
Kristi Pähklimägi
Kerli Otti
Jane Aluve
KIIRUSSÕIT LOHED
Mehed
Erkki Soosaar
Olavi Ollino
Silver Kattai

Registreeru | Logi sisse | Liitu uudiskirjaga |
Ostukorv (0)

E-POOD

KAUP KOJU KÄTTE 0 €

Otsi

JÄRELMAKS KA INTERNETIS

EXTREME SPORT ROCCA AL MARES
NÜÜD SURFIOSAKOND!

Waterman täispuhutav WINDSUP komplekt
WindSUP
Classic 5,5
taglas

+

Soovitame!

Jõuline, kerge,
lihtsalt
kokkupandav

= 1599 €

WindSUP
Freeride
täispuhutav
laud

+

Sobiva kujuga laud pakub
surfinaudingut nii tasasel veel
kui väiksematel lainetel

Enduro
Tiki-Tech
reguleeritav
aer
Kerge, tugev
ning mugav
kasutada

Järelmaks (60 kuud) / kuutasu: al. 43.97 €

Komplekti kuulub ka võimas
pump ja ratastega kott
Täispuhutav 2IN1 WindSUP komplekt mahub ideaalselt nii standard
suurusega auto pagasiruumi kui väiksemasse korterisse

T Õ E N Ä O L I S E LT PA R I M T R Ü K I L A H E N D U S
EXTREME SPORDIS HUNNIKUTES VÄÄRT SURFIKAMA!
• EXTREME SPORT ROCCA AL MARE, Rocca al Mare Kaubanduskeskus
• EXTREME SPORT TARTU, Forseliuse Ärikeskus
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/extreme.ee
Surf
2016

Surfikama saadaval ka 24/h avatud e-poes!
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Surfijutud ja -pildid
talleta Omaraamatus

-25%

KOOD:SURF16
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