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Surfsearchi Galicien
Den kanske finaste vågen du kan surfa är ett pointbreak - vågen bryter  från en udde och vrider sen in i viken och skapar 

en perfekt våg som  väggar upp flera hundra meter. Här droppar Jens Holmer in på en av  Galiciens mest kända vågor.
Foto: Villaby Crew / Surfakademin



Oridna skönheter under högsommaren är svåra att hitta oavsett var du  söker i Europa. I en vackert belägen vik någonstans i 
Galicien väntar  den här vågen på dig. Här går drömmen i uppfyllelse för Surfakademins  Peter Sahlberg.
Foto: Surfakademin

Topp höger: Vackra Galicien är som ett mishmash mellan Norge/Bohuslän/Kanada men  med 
vågor som gjort till och med en Hawaiian sotis.
Foto: Peter Sahlberg / Surfakademin

Topp vänster: Sann glädje delas. Att paddla ut tillsammans med sin bästa vän och  dela finfina peelers 
i ett par timmar för att sen smita iväg till den  lokala tapas-reston och super-stokad prata om sina galna 
manövers, ja,  bättre än så blir det knappast.
Foto: Marielle Sjöblom / Surfakademin
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Surfsearchi Galicien

Vår tripp handlar inte om att finna - den handlar om att söka. Det är  i utforskandet som energin finns. Visst kan 
man sitta hemma och leta  vågor via Google Earth, kolla surfspots via webb-kameror eller läsa  Stormriders guide 
från pärm till pärm. Men kom igen, verkligheten  finns utanför dörren och dataskärmen. Att vrida om nyckeln i 
vanen. Att packa upp brädorna på taket. Att stanna till och fråga efter vägen. Det är här det händer. Bara tanken 
av motorljudet när vanen går  igång ger mig gåshud. Kolla in bilderna och följ med oss nästa år. Endast den som 
upplever förstår.

www.surfakademin.se

Efter ett par dagars letande hittade vi precis efter det vi sökt - små  fina nuggets 
- och det är bara vi där.
Foto: Peter Sahlberg / Surfakademin

Surfakademins jungfrufärd till Galicien bemannades av sköna killar och tjejer som surfat med 
oss på flera  destinationer under ett par år.
Foto: Jens Holmer / Surfakademin
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