
Formandens årsberetning 2021
Det er ved at være den tid på året, hvor vi afholder vores generalforsamling i KBDK
(Kiteboarding Danmark) Hvis det er første gang du hører om det, kan du læse mere
om, hvordan vores forening er drevet i vores vedtægter på kbdk.dk
Jeg vil prøve kort at redegøre for, hvad vi i KBDK har været involveret i gennem 2021.

Opgradering af DS instruktøruddannelsen
Efter næsten 10 år er KBDK og Dansk Sejlunions tilbud til kitesurfere blevet justeret.
Der er både sket ændringer af instruktøruddannelsen og diplomerne.

Instruktøruddannelsen
Dansk Sejlunion har ændret Instruktøruddannelsen både i forhold til hvordan
teoridelen afvikles og ved indførelsen af en følordning: Det intensive (lidt tunge)
weekendkursus med overnatning er nu erstattet af 3 webinarer og en kursusdag.
Tidligere har man kunne gå direkte fra teorikurset til en praktisk eksamen. Dette er
blevet ændret, så man forinden skal igennem en følordning. Følordningen går ud på at
den kommende instruktør skal være med på sidelinjen og ved en undervisning efter
dansk sejlunions principper. Denne sparring i en reel praksissituation har tidligere ikke
været et krav. Eksamen består fortsat i at instruktøren underviser elever under
supervision af en eksaminator.

Diplomer
Diplomerne er kigget igennem og en arbejdsgruppe har lavet et udkast som er blevet
justeret gennem feedbackseancer med repræsentanter fra kiteskoler. Resultatet er
ændringer i diplom 1 og 2 og tilføjelsen af et diplom 3.

Diplom 1 - “ruster eleven til at øve under absolutte begynderforhold, er mest af alt
blevet præciseret ved at tilføje punkter, som måske indgik lidt for indforstået i de
allerede eksisterende punkter. Herudover er der bl.a. tilføjet, at eleven skal vide
hvordan man håndterer at chickenloopet hopper ud af trapetzkrogen”.

Diplom 2 - “sigter mod at eleven skal lære at kitesurfe under lidt flere vejrforhold og
spots. Her er også lavet nogle få tilføjelser som f.eks. at kunne flere
relaunch-metoder, som f.eks kan benyttes på dybt vand eller i lav vind”.

Diplom 3 - “er en overbygning som ruster eleven til at være en ressourceperson, der
er selvhjulpen og kan hjælpe andre. Det er yderligere tænkt som en forudsætning for
at kunne være instruktør, hvor man kan håndtere lidt af hvert og kan håndtere flere
uheldige situationer. Diplomet indeholder bl.a. færdigheder som self launch og
bugsering af et board”.

Det er arbejdsgruppens indstilling at diplomerne opfølges af mere dybdegående
undervisningsmateriale som spiller sammen med de enkelte punkter, og at der
udarbejdes materiale til instruktører som ligeledes er i samspil med hver enkelt
element i diplomerne.

Se mere om instruktøruddannelserne for såvel kitesurf som kitefoil på denne side

https://dansksejlunion.dk/uddannelse/instruktoer-traener-uddannelse/kitesurf-instruktoer#laesominstruktoeruddannelseher


Kitetour
Kitetouren blev i år afviklet i fin stil. Årets første sejlede stævne blev i Lynæs, hvor vi
havde konge forhold til Freeride rækken, og derved også ret udfordrende forhold til
Freestyle rækken da vi havde meget kraftig vind. Se evt. Mere i stævnerapporten
herunder:
https://spark.adobe.com/page/sDA6TpJ5wQsmt/

Vi sluttede året af til Waterz, hvor vinden desværre udeblev, men da det var et fast
stævne var vi alligevel derover. Den weekend kan du også læse mere om her:
https://spark.adobe.com/page/DUGTxnu0v8jSl/

Sager for KBDK
KBDK har Indgivet et høringssvar angående projekt i Bagenkop, hvor de bla. Vil
bygget et højt udspringstårn. KBDK er som sådan ikke imod projektet, men var
bekymret for tårnets påvirkning af vinden dernede.

Sparring omkring Landerslev og de udfordringer som de er der.
I nærmest alle de år KBDK har eksisteret har der været udfordringer ved Landerslev. I
år bliver vi kontaktet af Frederikssunds kommune, som fortæller at de har forbedret
forholdene ved Dalby Huse, med håb om at flere kitesurfere vil benytte det sted.
“Ca. 1 km. længere syd for Landerslev Strand findes Dalby Huse Strand (den sydligste
del af Jægerspris Bugt), som har et parkeringsareal til ca. 100 personer samt et nyligt
etableret offentligt toilet til fri afbenyttelse. På Dalby Huse strand finder I en fin
sandstrand med lavtvandsområde samt grønt opholdsareal. Parkeringspladsen og
toilettet er cirka 140 meter fra stranden. Fra parkeringspladsen går der en sti ned til
stranden, hvor I kan gå med jeres udstyr.”

Toilettet blev installeret i sommeren 2021. Du kan se nyheden og billede af toilettet
her:
https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2021/juli/nyt-toilet-ved-dalby-huse-str
and
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Kitefoil og OL
Til OL var planen indtil foråret 2021 at der skulle sejles Mix klasser. Men heldigvis blev
det ændret i år, og til OL i 2024 bliver der plads til en herre og dame række.
Vi har i KBDK’s bestyrelse fået en erfaren KItefoil-sejler, da det begynder at kræve
mere af KBDK i forbindelse med udtagelse til f.eks. VM og EM. Herunder kan du læse
hvad Thomas Beckett har skrevet om arbejdet:

2021 har været et aktivt år på race scenen. Vi oplever en betydelig professionalisering
af kitefoil klassen efter at OL status er en realitet, og eftersom OL rykker tættere på.
Dette gælder både i forhold til support af nationale hold og på mediesiden, hvor
livestream og top-professional event dækning er en realitet.

Formula/Open
Vi ser flere nationer bygge hold op og træne intensivt frem mod en OL kampagne.

Danmark havde 7 deltagere til EM i Montpellier, og til VM på Sardinien var Danmark
tilkendt 4 pladser, som alle blev fyldt op. Vi skal være glade for vores stærke
internationale fremmøde, som betyder, at vi får tilkendt flere VM pladser end de fleste
øvrige nationer. Fremover bliver det nødvendigt at lave en egentlig dansk rangliste til
brug for udtagelse til VM, og potentielt også EM i fremtiden.

Den dominerende nation er Frankrig, men også England, Polen, Italien, Spanien, USA,
Slovenien, Rusland og Kroatien viser styrke. Senest har Singapore taget guldet til det
åbne EM i Montpellier.

Man må notere sig, at de stærkeste atleter bliver yngre og yngre. To af top-5 sejlerne
i verden er U17, og der er ingen +30 år blandt top 20 sejlerne. EM blev vundet af Max
Maeder fra Singapore på sin 15 års fødselsdag, og Ricardo Pianosi fra Italien på 16 år
tog bronze til VM.

Gear
Formula er OL klassen, hvor alt grej skal være registreret og IKA godkendt. På
topniveau går man meget op i grejet, og der tegner sig et billede af at de
dominerende foils er Chubanga V3 og Levitaz R5, mens der er enkelte atleter, som
anvender Flying Sardine Flow. I Danmark er Flying Sardine lidt mere populær end i
udlandet fordi den har en tendens til at stå lidt mere fast i det kolde vand om
vinteren. Til stævner i udlandet under varme himmelstrøg bruger deltagerne 95 % af
deltagerne Chubanga V3 eller Levitaz R5. Mikes Lab er ude, da foilen ikke er IKA
registeret som godkendt til Formula.

De klart dominerende kites er Ozone R1V4 og Flysurfer VMG V2. En enkelt af
topsejlerne anvender Fone V5.

Der er mere diversitet på boards. Tarifa og Hydro er dominerende, men der er
adskillige forskellige brands. Tendensen er, at boards bliver kortere (125-130 cm) og
har en bredde på omkring 40-42cm. Volumen sikres ved at boardet bliver tykkere.

World Series stævnerne fungerer som ”test” stævner, hvor alt grej er tilladt. Ved
World Series sejles således i ”open” class uden Formula regelsættets snærende bånd.
Situationen lige nu er dog, at der anvendes stort set det samme grej til Formula og til



World Series. Når vi kommer lidt tættere på OL og den næste Formula
registreringscyklus (som åbnes efter OL) tilsvarende kommer tættere på, vil
udviklerne formentlig have mere nyt grej som skal testes. Til den tid dukker nye
prototyper af foils og kites op, og måske også nye brands.

Ny ungdomsklasse
For at fodre den hurtigere ”open” eller ”Formula” har IKA etableret en ungdomsklasse.
Der sejles på let tilgængeligt grej (Saab foils og Ozone Edge kites), og der er etableret
adskillige stævner i forlængelse af den eksisterende World Series liga eller Formula EM
/ VM.

Tanken fra IKAs side er at skabe en økonomisk og teknisk tilgængelig klasse.
Sejlklubberne kan indkøbe standardgrej, som fungerer simpelt, og som de unge
mennesker kan anvende i deres daglige træning.

Vi har endnu ingen aktive danskere i ungdomsklassen, men det er tydeligt, at klassen
føder stærke atleter i Open og Formula. En erfaren foiler i ungdomsklassen kan meget
hurtigt overføre sine skills til Formula og Open, og de næste generationer af OL
medaljetagere vil sandsynligvis komme derfra.

Den danske race ungdom
Heldigvis har vi en spirende yngre generation ved Asger Beckett, Johan Beckett og
Emil Beckett Kolko, som alle er i starten af 20’erne. Alle 3 er optaget på Dansk
Sejlunions Udviklingslandshold grundet deres aktive deltagelse og lovende resultater
ved de største udenlandske stævner, og alle 3 med private sponsorater. Det bliver
spændende at følge dem de kommende år.

Vi har behov for endnu flere helt unge, ambitiøse atleter i de tidlige teenage år, hvis vi
langsigtet vil markere os som en stærk nation på racescenen internationalt.

Dansk Rangliste
Der arbejdes på at lave en egentlig dansk rangliste for at fordele pladser til VM og
potentielt også EM.

Det har været et ønske fra sejlernes side, at de danske stævner ikke skal have status
af rangliste stævner. Det væsentligste for de danske stævner er at bevare hyggen, og
at undgå risiko for protester mv. Det skal være afslappet og uformelt. Derfor er
set-up’et i de udenlandske stævner mere gearet som ranglisteformat.

Lige nu er arbedshypotesen for 2022, at det første udtagelsesstævne bliver Semaine
Olympique i Hyeres ultimo april 2022, eventuelt kombineret med endnu et stævne.

Fra 2023 og fremefter bliver det den løbende ranglisteplacering på World Series, som
skal fungere som dansk udtagelsesrangliste, forudsat at World Series vedbliver at
have åben tilmelding for alle.

Masters VM
Danmark er særligt stærke i Masters (+35 år) og Grandmasters (+45 år) klasserne,
hvor James Johnsen er fast mand på podiet. Thomas Beckett var med på podiet til EM
i Montpellier og til World Series på Hangloose Beach i Italien. Frederik Jørgensen tog
også en podieplads i Masters klassen til World Series stævnet på Fuerteventura i



november. Som reference ligger de bedste danske Masters sejlere typisk nogenlunde
midt i det ”store” felt til VM og EM.

Det forlyder samtidig, at IKA er på vej med et nyt initiativ, som skal få flere af de
gamle foilere til at deltage i race. Der er et VM på vej specifikt for Masters for
Grandmasters. Location og timing er endnu ikke besluttet, men det er ganske vidst, at
der vil være massiv dansk deltagelse til dette. Mon ikke man vil kunne finde navne
som James Johnsen, Henrik Bærentsen, Frederik Jørgensen, Martin Jensen, Anders
Beckett og Thomas Beckett på deltagerlisten, og med lidt held også Kenneth Brandt
og halv-danskeren fra Århus, André van der Puil?

Husk vores medlemsapp
Fra mobilen kan du som medlem logge ind og se de fleste oplysninger om dit
medlemskab, vise og printe gyldigt medlemskort, se dine stævnetilmeldinger, læse
mails osv. Download ’klubmodul’ appen og log på. Har du glemt dine login oplysninger
kan du altid bede om ny kode via hjemmesiden.

Medlemsskab
Er du nysgerrig på hvad dit medlemskontingent bliver brugt til, så se nedenfor og kig
gerne i årsrapporterne, som ligger tilgængelig på hjemmesiden.
Det koster 150,- at være medlem af KBDK
100,- går direkte videre til Dansk Sejlunion.
30,- bliver brugt på betale det administrationsmodul vi bruger (hjemmeside,
onlinebetaling og medlemsadministration). Med den holder vi styr på medlemmer, gør
det muligt for jer at betale med Dankort, og melder betalinger til via PBS.
5,- går til udgifter ifm. Bank/renteudgifter og gebyrer som erhvervskunde.
5,- går til medlem af IKA (International Kiteboarding Association).
De ca. sidste 10,- bliver brugt til, hvis vi skal til møder eller andet, hvor der skal
dækkes eksempelvis transportudgifter.

Vi takker for dit medlemskab af kiteboarding danmark. Medlemssåret starter den 1.
marts og varer til slut februar. Desto flere vi er, desto lettere er det for os at få
indflydelse på tungere sager. Dags dato har vi rundet de 172 medlemmer, men vi
håber mange flere vil melde sig ind, så vi kan vise hvor
mange vi i virkeligheden er.

Vi skal stå sammen, og vi har brug for dig!!

Rasmus Salomon
Formand for Kiteboarding Danmark.


