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school stuff 2
get into it By Jens Holmer

Walk on Water
    Att gå på vatten är det läckraste som finns. Att med kontroll bemästra havets vågor har på olika sätt alltid lockat 
oss. Det vilar något magiskt över havet. Vi dras till krafterna. Energin och magin blir som störst i de brytande vågorna. 
Om Poseidon är havets gud så är surfarna hans främsta lärljungar. På Surfakademin har vi lärt tusentals svenskar 
att dansa på vågorna och bli ambassadörer för havet. Vad vi under åren har märkt är att många svenskar som surfar 
utan hjälp stannar i utvecklingen. Vi har erfarna surfare som kommer ner till oss och som fortfarande ligger för långt 
ifrån energin i vågen, de svänger för lite eller är för orörliga på brädan. I del två av Search och Surfakademins surfskola 
kommer vi med tips till dig som surfat lite tidigare och som redan fångar obrutna vågor. Vi kommer att fokusera på 
originalet – på longboard. Det är dags att börja gå på brädan – walk on water. Följ med!

Surfa med stil
    Låt oss börja med frågan om stil. Alla rör sig olika. Du kommer 
automatiskt ha en egen stil när du surfar. Det är inte så att vissa moment 
handlar om stil – alla moment handlar om stil. Du kan påverka din stil 
genom att vara avslappnad och följsam. Men viktigast är det att ha ditt 
egna sätt och att njuta av havet och uttrycka dig själv. Express yourself. 
Surfing är en konstform och en lek. Love life. Njut från ”take off ” till 
”Hang ten”.

Take off och svängar - Blicken leder dig
    Många surfare skär för mycket i början och sneddar för mycket i 
”droppen”. Nästa gång du tar av på en våg så försök istället att ”droppa” 
så vertikalt som möjligt. Se det som att droppa in i en ramp. Du vill ha 
med dig fart ifrån take off. Ta med dig farten ner i vågen. När du kommer 
till vågbotten så har du mer fart att ta med dig för att svänga av upp mot 

toppen av vågen, en så kallad bottensväng eller ”bottom turn”. När du 
når toppen så är det dags för en toppsväng eller ”top turn”, vilket är att du 
svänger du ner mot botten igen. 
Hela tiden är det blicken som leder dig och din främre arm är din 
styrarm. Titta dit du skall, följ efter med styrarmen – brädan kommer att 
följa med mer eller mindre automatiskt. Ett stiltips! Var mjuk och följsam 
– fläng inte. 

Hitta energin – ligg högt upp i vågen
    Ett vanligt misstag är att inte komma tillräckligt högt upp i vågen. 
Många hamnar mitt i vågen – fastnar liksom i mitten och genererar ingen 
energi. Det är i den övre delen av vågen som energin finns. Majoriteten 
av svenska surfare kommer inte åt denna energin eftersom de ligger för 
mycket i ”mittfilen” eller för långt ner i vågen. När vi filmar våra klasser 
ser vi det här gång på gång. Ett tips! Titta på film där du själv surfar. Var 
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Dawnpatrol - Klockan är 5.30 på morgonen. Surfakademin är med stil på väg mot perfekta vågor.
Foto: Alexander Dexwik / Surfakademin.

ligger du i vågen? Är du uppe och vänder vid vågtoppen?

Ligg rätt i vågen – ligg i ”fickan”
    Du har kanske märkt att du surfar en våg och att du efter ett tag hamnar 
för långt fram i vågen. Du har liksom kört ifrån vågen och kört ifrån 
energin. Då gäller det att svänga tillbaka in mot vågen – att göra en så 
kallad tillbakasväng eller ”cut back” - tillbaka in mot vitvattnet. Med cut-
backen så skär du tillbaka och lägger dig så nära vitvattnet som möjligt. 
Nära den brytande vågen. Många svenska surfare kör iväg ifrån energin. 
Vi pumpar iväg och hamnar för långt fram och för långt ifrån kraften 
ifrån den brytande vågen. Man pratar om att man vill ligga i fickan. Alltså 
precis framför den brytande vågen och allt vitvatten. 
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Trimma brädan
    På longboard så kan du justera din fart så att du ligger rätt i vågen 
genom att trimma brädan. Se det lite som en gungbräda som du vill 
hålla i jämnvikt. Du kan hitta denna jämnvikt genom att luta dig eller 
att gå fram och tillbaka på brädan. Går du bakåt på brädan så ”bromsar” 
du. Du plogar och stannar av, men samtidigt så är det enklare att svänga 
surfbrädan när du står längre bak. Så genom att gå bak på brädan och 
placera din bakre fot över fenorna kan du enklare vrida rund brädan. 
Men sedan måste du fram för att accelerera. När du går fram på brädan 
så ”gasar” du och ökar farten. Går du fram för fort så kommer nosen på 
brädan att skära ner i vattet och du gör en ”nose dive”. 

Cross-stepping
    Hur du trimmar brädan spelar stor roll. Precis som med din stance (hur 
du står på brädan) så är det en fråga om stil. Att ”hatta” fram är kanske 
enklare, men inte lika vackert som att ”cross-steppa”, dvs att korsa benen 
när du rör dig fram och tillbaka på brädan. Står du regular (dvs med 
höger foten bak) så skall du börja med lyfta din bakre fot (höger) och 
låta den passera framför din vänstra fot och sedan sätta ner framför din 
främre fot (vänster). Sedan tar du och lyfter din vänstra fot och ställer 
den framför din högra fot. Här kan det vara svårt att hålla balansen så ett 
tips är att böja på knäna. Ett annat tips är att titta framåt. Titta inte ner 
på fötterna. Jag lovar de finns kvar. Kom ihåg att blicken leder dig i din 
surfing. Håll blicken framåt. Cross-stepping är lurigt i början. Du kan 
träna på din skejtboard eller bara genom att gå cross-steppande upp i 
trappen på väg till skola, jobb eller lägenhet. När Jesus gick på vattnet så 
cross-steppade han garanterat.

Noseriding
    Tanken är att du med din cross-stepping skall ta dig hela vägen fram till 
nosen på brädan. Väl där framme så är det ”nosridning” som gäller.  Via 
cross-stepping så tar du dig på ett stilfullt sätt ta hela vägen fram till nosen 

och hänger ut tårna över kanten. Det finns flera sätt att hänga ut tårna på 
och de har alla olika namn. T ex Cheater Five, Hang Five och Hang Ten. 

  Surftricks: Det finns mängder med sköna surfmoves och tricks. Här är 
lite några sköna manövers.
  Knä-paddling: Ett klassiskt sätt att paddla en longboard. Här sitter du 
på knäna och paddlar parallellt med bägge armar.
  Cross-stepping: Ett stilfullt sätt att trimma (dvs gå fram och tillbaka 
på) brädan. Du går på surfbrädan genom att korsa benen. Så på vägen 
fram mot nosen så tar du din bakre fot och sätter (i kors) framför din 
främre fot. 
  Hang Ten: En manöver där du står längst fram på brädan och “hänger 
ut” tio tår över nosen. Anses tillsammans med “tub” vara det finaste du 
kan göra på en longboard.
  Hang Five: På väg mot en “hang-ten”. En annan stilfull manöver där du 
står relativt raklång med bägge fötterna på brädan. Med den främre foten 
“hänger ut” du ute fem tår över nosen. Betydligt enklare än hang-ten.
  Cheater Five: Liknande en “hang five”, men här sätter du dig på huk och 
sticker fram foten för att nå ut med fem tår över nosen. Något enklare än 
hang-five.
  Tub: När en våg bryter över grundare vatten så kastar den vatten på ett 
sätt som gör att det bildas en tunnel av vatten. Att åka igenom en sådan 
vatten-tunnel kallas för att “tuba” . Att köra en barrel (eller en tub - kärt 
barn har många namn) och vara helt omgiven av vatten är en helt unik 
känsla - det mäktigaste du kan uppleva som surfare.
  Coffin: En manöver där du efter ha tagit av på vågen lägger sig på rygg 
med fötterna fram (vid nosen) och huvudet bak (vid tailen). Armarna 
ligger i kors på bröstet. Tanken är att du skall ligga helt avslappnat och 
titta upp i himmelen - som ett lik i en likkista.

Erik Lundberg är nu inte bara världsmästare i downhill skate utan också
Surfakademins nya instruktör. Här i en bottensväng. Foto: Alexander Bluhme / Surfakademin.
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I nästa del av surfskolan (“Del 3 – vågor”) får du svar på frågor som: 
- hur stor är den största vågen som fångats?
- när och var finns de bästa vågorna?
- hur bildas vågor?
- vad är ett pointbreak?
- et c.

Har du frågor kring vågsurfing så maila in 
dem till oss på surfa@search.se (bland de 
insända frågorna lottar vi ut lite produkter från 
Hawaiian Tropic).

Om Surfakademin
Surfakademin driver surfcamps med egna instruktörer på fyra av världens 
främsta surfdestinationer. Under sommarhalvåret och en bra bit in 
på hösten är destinationen Biarritz - Europas surfmecka i sydvästra 
Frankrike. En underbar plats med fantastiskt bra vågor. Under vintern 
är vår vackra och vågsäkra bas Santa Teresa i Costa Rica. Under våren 
anordnar vi live-aboard-surfcamp i paradislika Maldiverna. Nytt för i år 
är att vi under de två sista veckorna i juli, driver surfcamp i Galicien, ett 
mäktigt landskap med Europas kanske mest orörda och Spaniens bästa 
vågor. Surfcampet i Galicien vänder sig främst till dig som antingen surfat 
med oss tidigare eller till dig som tidigare surfat på egen hand. För mer 
information surfa in på www.surfakademin.se

Glädje och energi när hela Surfakademins gäng är samlat vid
campet i Costa Rica. Foto: Christine Holm / Surfakademin.

Surfakademins Henrik Allard sätter en toppsväng och är redo att gå tillbaka
mot vågens energicentra. Foto: Alexander Bluhme / Surfakademin.

Walk on water. Surfakademins instruktör Anton Hoas Ströman går fram
på nosen och hänger ut tårna. Foto: Tobias Ivarsson / Surfakademin.


