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KITESURFING: Matthew Dimmock er så vild med kitesurfing,
at han ønsker at udbrede sporten i Syddanmark. Derfor har han
startet sin egen kitesurfskole. Journalist Anders Hjelmer Paulsen
er taget med på surfskole som én af de første.

– Man glemmer alt andet, når man er ude
på vandet, siger Matt med en ganske svag
accent, der røber, at han ikke er født i
Danmark.
Han står og spejder ud over fjorden ved
Hejsager Strand for at afsøge vindretningen, mens han er i færd med at puste luft
i den enorme drage, som snart skal trække ham og surfbrættet hen over bølgerne.
Vinden er onshore, som surferne kalder
det. Det betyder pålandsvind, og er de
bedste forhold for kitesurfere, da de ellers risikere at blive blæst væk fra strandbredden.
Matt er kitesurfinstruktør og har lovet
at give mig en forsmag på sportsgrenen,
han holder så meget af, at han netop har
startet sin egen kitesurfskole i Syddanmark. Vinden er dog så kraftig i dag, at
jeg nok må nøjes med at øve mig med en
skoledrage på stranden.

England til Sønderjylland
Matthew Dimmock – eller bare Matt, som
han bliver kaldt – er fra England, men kom
til Sønderjylland for fire år siden efter at
have forelsket sig i en dansk kvinde.
Han havde en ejendomsmægleruddannelse med i baggagen, men den kunne ikke bruges i Danmark. Derfor besluttede
han at tage en uddannelse som instruktør
i kitesurfing, mens han samtidig begyndte at læse på læreseminariet.
– Jeg tænkte, at de to ting måske kunne
kombineres. Jeg ønsker at leve af at undervise i kitesurfing, og jeg ved, at der er
efterskoler og højskoler, der har kitesurflinjer. Så kunne jeg få en rimelig løn, mens
jeg laver det, jeg elsker allermest, siger
han.
Men for at komme i gang tilbyder Matt
nu dagskurser på sin egen surfskole »KiteSyd«.
– Da jeg startede med at kitesurfe i Danmark, tænkte jeg: »hvorfor kan det ikke lade sig gøre i Syddanmark? Hvorfor er jeg
nødt til at køre helt til Odense eller Aarhus for at lære det?« Derfor startede jeg
min egen surfskole, siger han.
Matt ved dog ikke endnu, hvor stort
markedet er for sporten i det syddanske.
– Jeg tror ikke, der findes mere end 100
kitesurfere i Syddanmark. Men siden

marts har jeg fået 15 henvendelser på mine kurser, siger han stolt.
Det ser ikke svært ud, når en øvet kitesurfer som Matt suser hen over vandoverfladen. Han har endda så meget overskud, at han nogle gange hiver sig
selv flere meter op i luften,
hvor han hænger et par sekunder, mens han udfører
akrobatiske tricks.

Dragerne findes i forskellige størrelser,
som vælges efter,
hvor meget det blæser. Der findes mellem 3-24 kvadratmeter store drager. Den
typiske fritidssejler
sejler med 35-50 kilometer i timen.

En sport for alle
Anderledes ser det
ud inde på landjorden. Her står jeg på
stranden med min
begynderdrage
bundet om livet,
mens jeg vedholdende kæmper med at
kontrollere dens bevægelser på himlen. Når
vinden støder, mærker
man for alvor dragens
kræfter. I et splitsekund letter min fødder fra sandet, så jeg
hænger i mine arme, inden jeg igen
får kontakt med jorden. Det kan måske virke voldsomt på nogle, men Matt
forsikrer om, at det er en sport for alle.
– Selv min søn på otte år, synes det er
sjovt bare at stå på stranden og styre dragen i luften, siger han.
Og så har Danmark et levende bevis på,
at alderen ikke er en forhindring for at kitesurfe.
– Vi har verdens ældste kitesurfer. Han
er 88 år gammel, siger Matt og supplerer
med, at kitesurfing kan læres på relativ
kort tid.
– De fleste kan komme op på surfbrættet efter fire-fem gange på vandet, siger
han.
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Kitesurfing har gode betingelser i Danmark,
hvor man kan kitesurfe
året rundt ved brug af
det korrekte udstyr. Man
bruger tykke våddragter
eller tørdragter til at holde varmen om vinteren.
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Kitesurfing betragtes
stadig som en ny sport,
selvom den allerede
kom til Danmark i
1999. Siden dengang
har dens popularitet
været støt voksende.
Man regner med, at
der på verdensplan
findes cirka 1,5
millioner
kitesurfere.

KITESURFING
■ Kitesurfing, også kendt som dragesurfing, er
en vandsport, hvor kitesurferen benytter et lille
surfbræt med fodstropper, som trækkes gennem vandet af kraften fra en styrbar fritflyvende drage.
■ Det har ikke hidtil været muligt at lære at kitesurfe i Syddanmark, men nu har Matthew
Dimmock startet »KiteSyd«, som tilbyder én og
to-dags kurser i kitesurfing.
■ »KiteSyd« har kurser i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Rømø og Sønderborg.
■ Man kan låne udstyr af kitesurfskolen, men
skal man selv ud og investere i udstyr bagefter
koster en udstyrspakke med det hele cirka
16.000 kroner.
■ Se mere på www.kitesyd.dk

Surferkultur
Men én ting er selve adrenalinkicket, man
får under dragen på vandet. Noget andet
er surferfælleskabet, som surfere verden
over er kendte for. For dem er sporten en
livsstil.
– Det er faktisk en meget stor del af det
at være kitesurfer. Fælleskabet blandt andre surfere er helt utroligt. Jeg har fået
venner i rekordfart over hele Danmark;
både unge og gamle og fra vidt forskellige samfundslag. Det betyder ikke noget
for os. Vi hygger os bare omkring sporten, siger han.

Vinden kan tage så hårdt
fat i dragen, at den løfter
en fra jorden. Derfor er
der sikkerhedshåndtag,
man kan hive i for at komme fri af dragen.
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