promo PDF 2014 final_Promo PDF 13

10. 04. 14

23:47

Page 1

Quiksilver windsurf šola
je več kot le camp, klinika ali šola.
Je skupnost,
ki raste z vsakim dnem.
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Quiksilver windsurf šola je
profesionalna windsurf šola,
ki organizira windsurf
campe za vse nivoje znanja
na različnih vetrovnih
lokacijah po svetu.
Začetki Quiksilver windsurf šole segajo
v leto 2006, ko je bil organziran prvi
windsurf camp v Egiptu. Predhodnje
izkušnje iz učenja začetnikov na Bolu
in izvedba dveh poskusnih freestyle
campov so pripomogle k izdelavi
programov za učenje windsurfanja.
S campa na camp sta rasla

RAZGIBAVANJE

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551
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prepoznavnost šole in zanimanje za
tečaje, mi pa smo izboljševali in
dopolnjevali tehnike poučevanja,
da bi dosegli čim hitrejši napredek
tečajnikov. V Egipt smo se vračali
vedno pogosteje, sčasoma pa smo naš
koledar popestrili tudi z drugimi
destinacijami. Danes nas najdete na
različnih lokacijah po svetu. Z nami
potujejo in windsurfajo ljudje, ki imajo
enake sanje: biti povezani z vetrom in
vodo ter uživati v športu, ki nam daje
energijo, adrenalin in vez z naravo.
Združujemo windsurferje vseh nivojev
znanja – od popolnih začetnikov do

TEORIJA

naprednih windsurferjev, ki bi radi svoje
windsurf znanje popeljali na še višji nivo.
Organiziramo tečaje za tiste, ki bi se s
športom radi šele spoznali, za tiste, ki
ste windsurfali včasih, za tiste ki bi radi
dosegli popolnost v manevrih in posebne
tečaje za otroke, mladostnike ali ostale
specializirane skupine.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj v
windsurfanju in opravljenih neštetih
tečajih, smo razvili lasten metodični
sistem poučevanja windsurfanja,
ki se je izkazal za izjemno uspešnega
in omogoča hiter napredek.

TEČAJ NA VODI

Manjše, po znanju homogene
skupine tečajnikov znanje najprej
osvojijo v teoriji in na simulatorjih,
sledi praktično učenje na vodi,
podkrepljeno z videoanalizo. Svojo
ekipo konstantno izobražujemo,
uporabljamo napredne tehnike
podajanja znanja in spremljamo trende
na področju windsurfanja. S tem
načinom učenja izpolnjujemo visoka
pričakovanja naših tečajnikov, ki
svoje znanje skupaj z nami vedno
znova dopolnjujejo v višji skupini.
Poleg strokovnosti naše tečaje
odlikujejo še zabava, nova

SNEMANJE
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poznanstva in dejstvo, da tečajnikom
ostanemo na voljo z nasveti tudi po
zaključenih campih na njihovi
samostojni windsurferski poti.
Ekipa Quiksilver windsurf šole deluje
v parih inštruktor - snemalec, pri
čemer prvi podaja znanje na kopnem in
v vodi, drugi pa poskrbi, da se vsi uspeli
in neuspeli poskusi posnamejo, da lahko
preko posnetkov analiziramo napredek
ter odpravljamo napake. Dodatne
bližnje posnetke in posnetke iz vode
nam omogočajo tudi Go pro kamere
nameščene na čeladah inštruktorjev.

PREDAVANJA
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Naši tečaji so sestavljeni iz vsaj štirih
vetrovnih dni, morebitne trenutke s
slabšimi vetrovnimi pogoji izkoristimo
za podajanje dodatnega teoretičnega
znanja, znanja o opremi, različne vaje
na vodi ali jih izkoristimo za druženje
in dodatne aktivnosti.

Več informacij o naših paketih najdete
na spletni strani www.windsurfer.si
ali na našem Facebook profilu. Lahko
nas pokličete na 040 566 551 ali

pišete na info@windsurfer.si
in z veseljem odgovorimo
na vsa vaša vprašanja.

S svojimi partnerji nudimo popolno
storitev - od organizacije turističnega
dela paketa, do vrhunskih windsurf
lekcij. Od trenutka, ko se odločite, da
bi se nam pridružili, do letalske karte v
žepu, vas loči le nekaj klikov in oddaja
PRIJAVE na naši spletni strani.

DODATNE AKTIVNOSTI

VIDEOANALIZA

ZABAVA

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551
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govoriš windsurf?
do you speak windsurf?
sprechen sie windsurf?
parlez vous windsurf?
parli windsurf?
вы говорите виндсерфинг?
snakker du windsurf?
¿hablas windsurf?
mluvíte windsurfing?

V Quiksilver windsurf šoli
nudimo tečaje za vse starosti
in za vse nivoje znanja.
Dobrodošli ste vsi, ki se s športom
srečate prvič, posebne metode učenja
in posebna oprema čakajo najmlajše
udeležence (od 5 let dalje), tečaji pa
so primerni tudi za starejše – naš
najstarejši tečajnik je star 75 let.

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

Za tiste, ki se s športom ukvarjate
že dlje časa pripravimo program za
odpravo morebitnih, z leti priučenih
napak, izboljšanje stila ali napredno
obliko učenja freestyle manevrov.
Ponosni smo na posebne programe
za učenje mladostnikov (young guns)
ter na ostale specializirane campe:
Roxy camp za ženske, LOOP camp,
SUP camp ...

ZAČETNI
Začetni tečaji so namenjeni vsem, ki
se s športom srečate prvič v življenju
ter tistim, ki ste morda surfali precej
let nazaj, pa bi radi svoje znanje
obudili. Za windsurfanje ni starostnih
omejitev, prav tako niso potrebna
nikakršna predznanja. Dobrodošlo je
le suvereno znanje plavanja. V tečaju
se spoznate z windsurf opremo, se jo
naučite sestaviti in z njo pravilno
rokovati. Spoznate osnove vetra in

PROGRAM

TEČAJI
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varnosti ter se seznanite s pravili na
vodi. Naučite se štartati, naučite se
pravilne drže in vožnje proti vetru,
osvojite obrat proti vetru, štart z obale
in na koncu še obrat z vetrom. Otroci
se na nekaterih destinacijah
pridružijo rednim tečajem, v Vasilikiju
pa imamo za otroke (5-9 let),
organizirane posebne tečaje.
Tečaj traja dve uri na dan, sledi
videoanaliza.

✔ SPOZNAVANJE IN SESTAVLJANJE wINDSuRf OPREME
✔ SPOZNAVANJE OSNOV VETRA IN VARNOSTI TER PRAVILA NA VODI
✔ šTART IN PRAVILNA DRžA NA DESKI
✔ VOžNJA Z IN PROTI VETRu
✔ OBRATA Z IN PROTI PROTI VETRu (JIBE IN TAcK)
✔ VRAČANJE NA ISTO TOČKO
✔ šTART Z OBALE (BEAchSTART)
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NADALJEVALNI
lahnega vetra osvojite nekatere
lightwind trike, kot je na primer heli tack.
Nadaljevalni tečaji na Fuerteventuri so
izjemoma prilagojeni lokalnim pogojem
in so namenjeni vsem, ki se prvič
srečate z obalnim valom (shorebreak).
Naučimo vas rokovanja z opremo v
valovih, kako priti čez obalni val in
bdimo nad vami v vaših prvih
izkušnjah z valovi. Tečaj traja dve uri
na dan, sledi videoanaliza.

✔ SPOZNAVANJE IN SESTAVLJANJE wINDSuRf OPREME
✔ SPOZNAVANJE OSNOV VETRA IN VARNOSTI TER PRAVILA NA VODI
✔ uPORABA TRAPEZA
✔ šTART Z OBALE (BEAch START)
✔ VODNI šTART (wATER START)
✔ uPORABA ZANK ZA NOGE
✔ PREhOD DESKE V GLISIRANJE
✔ OBRAT PROTI VETRu V TREh KORAKIh (TAcK)
✔ OBRAT Z VETROM (JIBE)

V naprednem tečaju se posvetimo
enemu najpogostejših ciljev srfačev:
odglisirati obrat z vetrom (t. i. power
jibe). Tečaj sestavljajo še ostale
izvedbe obrata z vetrom (duck jibe,
laydown jibe, slam jibe carve 360),
skok na ravni vodi (chop-hop) in
osnove windsurfanja v valovih ter
ostali elementi po želji. Prav tako
izpopolnimo vašo držo in glisiranje
bolj proti vetru. Predpogoj za

PROGRAM

PROGRAM

Nadaljevalni tečaj je zasnovan kot
nadgradnja v začetnem tečaju
pridobljenega znanja ali nadgradnja
znanja, ki ste ga pridobili kot samouki,
kjer je potrebno tudi odpravljanje
predhodno priučenih napak. Cilji
nadaljevalnega tečaja so uporaba
trapeza, štart z obale in vodni štart,
uporaba zank za noge, prehod deske v
glisiranje, obrat proti vetru v treh korakih
(tack) in obrat z vetrom (jibe). V primeru

NAPREDNI
napredno skupino je glisiranje v
zankah ter izvajanje vodnega štarta.
V naprednem tečaju nekaj časa
namenimo tudi optimalni pripravi
windsurf opreme in praktičnim
napotkom za samostojno
windsurfanje na domačih spotih.
Tečaj traja dve uri na dan, sledi
videoanaliza, ki je na tej stopnji še
nekoliko podrobnejša.

✔ PODROBNO PREDAVANJE O SESTAVLJANJu wINDSuRf OPREME
✔ PRAKTIČNI NAPOTKI ZA wINDSuRfANJE Z LASTNO OPREMO
(IZBIRA, PAKIRANJE, POTOVANJE, POPRAVILA OPREME ...)
✔ IZPOPOLNJEVANJE POLOžAJA PRI GLISIRANJu
✔ ODGLISIRANI OBRAT Z VETROM (JIBE)
✔ OSTALE VARIAcIJE OBRATA Z VETROM (DucK JIBE, LAyDOwN JIBE, SLAM JIBE, cARVE 360)
✔ OSNOVE SKOKA NA RAVNI VODI (chOP-hOP)
✔ OSNOVE wINDSuRfANJA V ZMERNIh VALOVIh
✔ OSTALI ELEMENTI (TuDI LIGhTwIND TRIKI, KOT SO hELI TAcK, uPwIND 360) PO VAšIh žELJAh

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551
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PROGRAM

Program freestyle skupine sestavljajo
freestyle triki po izbiri. Od osnovnih
trikov (body drag, air jibe, spock, flaka,
grubby, loop in ostali starejši freestyle
manevri) do nadgradnje in variacije
osnovnih trikov in zahtevnejših, t.i.
»new school« trikov (npr. triki v switch
stance ali back wind poziciji). V
primeru lahnega vetra tečaj vključuje
nabor lightwind freestyle trikov in vaj
ter predpriprav za zahtevnejše
manevre. Predpogoj za freestyle

wAVE
skupino je suvereno glisiranje v zankah
in brezhibno izvajanje vodnega štarta.
Zaželjeno je tudi znanje osnove skoka
na ravni vodi (chop-hop). Teoretični
del vključuje predavanje o
sestavljanju windsurf opreme, ter
praktične napotke za windsurfanje
z lastno opremo.
Tečaj traja dve uri na dan. Obsega
teorijo s pomočjo simulatorjev
in praktični del na vodi, sledi
videoanaliza.

✔ PODROBNO PREDAVANJE O SESTAVLJANJu OPREME
✔ PRAKTIČNI NAPOTKI ZA wINDSuRfANJE Z LASTNO OPREMO
✔ OSNOVNI fREESTyLE TRIKI
(BODy DRAG, AIR JIBE, SPOcK, fLAKA, GRuBBy, LOOP IN OSTALI STAREJšI fREESTyLE MANEVRI)
✔ VARIAcIJE OSNOVNIh TRIKOV
✔ ZAhTEVNEJšI, T.I. »NEw SchOOL« TRIKI (NPR. TRIKI V SwITch STANcE ALI BAcK wIND POZIcIJI).
✔ NABOR LIGhTwIND fREESTyLE TRIKOV (V PRIMERu šIBKEGA VETRA)

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

Wave windsurf tečaj je namenjen
najbolj izkušenim windsurferjem, ki bi
svojemu znanju radi dodali še kanček
adrenalina. Tečaj zajema splošno
spoznavanje s pogoji (obalni val,
perioda, pravila in osnove windsurfanja
v valovih – kako čez obalni val in večje
valove) in osnove jahanja valov ter
osnove skokov na valovih. Po želji lahko
tečaj vsebuje tudi osnove trikov na
valovih (loop, backloop, shove-it, table
top). Učenje jahanja valov pogosto

PROGRAM

fREESTyLE

dopolnjujemo z SUPanjem na valovih
in s kombinacijo SUPdeske in jadra
(odlična kombinacija za učenje pravilne
tehnike jahanja valov). Teoretičnemu
delu dodamo predavanje o optimalni
nastavitvi windsurf opreme ter
praktične napotke za windsurfanje
z lastno opremo.
Predpogoj za tečaj je obvladovanje
manjše deske, vodni štart in glisiranje
v vsakih pogojih. Tečaj traja dve uri na
dan, sledi podrobna videoanaliza.

✔ PODROBNO PREDAVANJE O SESTAVLJANJu OPREME
✔ PRAKTIČNI NAPOTKI ZA wINDSuRfANJE Z LASTNO OPREMO
✔ SPLOšNO SPOZNAVANJE S POGOJI
✔ OSNOVE JAhANJA VALOV
✔ OSNOVE SKOKOV NA VALOVIh
✔ OSNOVE MANEVROV NA VALOVIh (PO žEJI: LOOP, BAcKLOOP, ShOVE-IT, TABLE TOP).
✔ uČENJE JAhANJA VALOV POGOSTO DOPOLNJuJEMO S SuPANJEM NA VALOVIh TER S KOMBINAcIJO
SuP DESKE IN JADRA
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Posebej smo ponosni na naše windsurf
tečaje za otroke. Začnemo zgodaj - od
petega leta dalje, pri čemer je pogoj,
da zna otrok plavati z rešilnim jopičem
ali rokavčki. Tečaj izvajamo na posebej
za otroke prilagojeni windsurf opremi
(izjemno lahko jadro, manjše, a plovne
deske ...), podajanje znanja poteka
skozi igro. Preko raznih igric otroci
osvajajo znanje windsurfanja, hkrati
se povežejo s »sošolci«, se od njih
učijo in eden drugega navdušujejo.

yOuNG GuNS
Skozi celoten tečaj jih animirata
inštruktor ter snemalec. S primerno
tehniko učenja in primerno opremo
lahko otroci izredno hitro osvojijo
osnove windsurfanja.
Tečaj odvisno od starosti skupine
poteka od 1 do 1.5 ure na dan. Obsega
teorijo s pomočjo simulatorjev in
praktični del na vodi. Videoanalizo
nadomestimo z razigranimi posnetki
in uspehi iz prejšnjega dne.

✔ OSNOVE wINDSuRfANJA IN SPOZNAVANJE OPREME PODANI SKOZI IGRO IN ANIMAcIJO
✔ uČENJE NA POSEBEJ PRILAGOJENI wINDSuRf OPREMI (IZJEMNO LAhKA JADRA NAJMANJšIh
KVADRATuR, MANJšE, A PLOVNE IN OKRETNE DESKE)
✔ SOcIALNI fAKTOR (SKuPINA OTROK)
✔ uČENJE S POSNEMANJEM
✔ IGRIcE IN MALA TEKMOVANJA ZA uTRJEVANJE ZNANJA

V Quiksilver windsurf šoli z
navdušenjem poskrbimo tudi za
najstnike. Starostna skupina med 9
in 16 let je običajno tista, ki napreduje
najhitreje in z manj teoretične razlage.
Spodbujamo jih pri hitrem napredku,
glisiranju, vodnem štartu ter
napredujemo na razne lažje freestyle
trike. V prilagojen učni program

PROGRAM

ZA OTROKE

pogosto vključujemo tudi učenje s
tandem desko. S pravilnim pristopom
mladostniki razvijejo ljubezen do
športa, ki jih kasneje spremlja vse
življenje.
Tečaj traja dve uri na dan. Obsega
teorijo s pomočjo simulatorjev in
praktični del na vodi, sledi videoanaliza.

✔ SPOZNAVANJE wINDSuRf OPREME
✔ SPOZNAVANJE OSNOV VETRA IN VARNOSTI TER PRAVILA NA VODI
✔ PRILAGOJENA TEORETIČNA RAZLAGA (MOTIVIRANJE)
✔ uPORABA TRAPEZA
✔ šTART Z OBALE IN VODNI šTART
✔ uPORABA ZANK ZA NOGE IN PREhOD V GLISIRANJE
✔ OBRATI (TAcK IN JIBE)
✔ ODGLISIRANI OBRATI
✔ OSNOVNI fREESTyLE TRIKI (SKOK NA RAVNI VODI)
✔ LIGhTwIND TRIKI (hELI TAcK, STALL TAcK, SAIL 360)

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

DESTINAcIJE
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kot entuziastični windsurferji smo
prepotovali že precej sveta in obiskali
veliko različnih windsurf spotov. Skozi
svoje izkušnje smo pripravili izbor
windsurf destinacij, ki se nam zdijo
najbolj optimalne za kakovostno
izvajanje windsurf tečajev. Nekatere
bolj primerne za začetnike, druge za
nadaljevalne in napredne tečaje, spet
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tretje smo morda izbrali za svojo dušo.
S pestrim izborom različnih destinacij
si želimo zadovoljiti čisto vsakogar.
Različne lokacije, ob različnih obdobjih
v letu, organizirane s poleti iz Ljubljane
ali organiziranim prevozom na okoliška
letališča. Za aktualen koledar naših
campov obiščite koledar na naši
spletni strani.

LEGENDA:
ORGANIZIRANI BODO ZAČETNI
WINDSURF TEČAJI.

WINDSURF SPOT
Z RAVNO VODO

PRIPOROČAMO kRATEk
NEOPREN (ShORTy).

ORGANIZIRANI BODO
NADALJEVALNI WINDSURF TEČAJI.

WINDSURF SPOT Z MANJŠIMI
ZMERNIMI VALOVI (ChOP).

PRIPOROČAMO NEOPREN S
kRATkIMI ROkAVI (3/2 ALI 3/4MM).

ORGANIZIRANI BODO
NAPREDNI WINDSURF TEČAJI.

WINDSURF SPOT
Z VEČJIMI VALOVI.

PRIPOROČAMO TOPLEJŠI
NEOPREN (3/4MM ALI 4/5MM).

ORGANIZIRANI BODO
FREESTyLE WINDSURF TEČAJI.

POTUJEMO
Z LETALOM.

ORGANIZIRANO
VARSTVO ZA OTROkE.

ORGANIZIRANI BODO WAVE
WINDSURF TEČAJI.

MOŽEN ODhOD S TRAJEkTOM.

PRIMERNO
ZA DRUŽINE.

ORGANIZIRANI BODO
WINDSURF TEČAJI ZA OTROkE.

LAhkO SE PRIPELJETE Z
AVTOMOBILOM (V LASTNI REŽIJI).

MOŽNOST
SUPANJA.

ORGANIZIRANI BODO yOUNG
GUNS WINDSURF TEČAJI.

NEOPRENSkA OBLEkA
NI POTREBNA.

DODATNE AkTIVNOSTI
(JOGA, SUPJOGA, PILATES ...).

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

EL TuR, EGIPT
El tur kot windsurferska destinacija
ponuja vse za različne nivoje znanja – od
varnega zaliva s popolnoma ravno vodo,
do zmernih wave pogojev. Tri kilometre
stran se nahaja tudi pravi wave spot.
Samo mesto je popolnoma neturistično,
kar bo razveselilo tiste ljubitelje
windsurfanja in vetra, ki uživajo v športu
in ne pogrešajo nočnega življenja in
turističnega utripa. Običajen veter piha
od jutra do večera stran od obale in s
tem ustvarja popolnoma ravno vodo,

primerno za začetnike in ljubitelje
freestyla ter za tiste, ki z užitkom
priglisirajo v zaliv, kjer lahko trenirajo
svoje obrate na ravni in plitki vodi. Če
je veter dovolj močan, se tudi na rtu
(malce izven zaliva) ustvarijo zmerni
valovi. Glede na letni čas,
windsurfamo v kopalkah (poleti in
zgodaj jeseni) ter v neoprenskih
oblekah (pozimi). Organizirali bomo
začetne, nadaljevalne, napredne in
freestyle tečaje.
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VASSILIKI, GRČIJA
Vassiliki je zahvaljujoč lokalnemu
vetrovnemu fenomenu postal ena od
svetovnih windsurf atrakcij, hkrati pa
je mestecu uspelo zadržati neokrnjen
šarm s prijetnimi tavernami, barčki in
lokali vzdolž slikovitega pristanišča.
Vetrovni pogoji (šibkejši veter v
jutranjih in močnejši v popoldanskih
urah) ustvarjajo idilične pogoje za
windsurf tečaje za vse nivoje znanja,
še posebej pa je windsurf camp v
Vassilikiju primeren za družine, saj

KARPATOS, GRČIJA
organiziramo specializirane windsurf
tečaje za otroke in varstvo za otroke
v času tečajev. V Vassiliki potujemo
z letalom, lahko pa se nam pridružite
tudi v lastni režiji (z avtomobilom ali
trajektom). Vasica je zahvaljujoč
svojim gostom živahna tudi zvečer
in v nočnih urah. Organizirali bomo
začetne, nadaljevalne, napredne in
freestyle tečaje ter tečaje za otroke
in young gunse. Posebni popusti za
več članske družine.

karpatos velja za najbolj vetrovni
grški otok. V zadnjih dvajsetih letih se
je spremenil v windsurfersko meko, ki
vsako leto privabi na stotine windsurf
navdušencev. Trije sosednji zalivi
omogočajo pogoje za učenje
windsurfanja za vse nivoje znanja.
Manj izkušeni windsurferji boste
znanje izpopolnjevali v popolnoma
ravnem in do kolen globokem Chicken
bayu. Ostali pa boste na svoj račun
prišli v rahlo valovitem Gun Bayu ter

vetrovno najmočnejšem Devils Bayu.
V okolici windsurf spotov veter piha
preko celega dneva, za kak dan
premora pa se lahko prepustite grški
kulturi v le nekaj kilometrov
oddaljenem in popolnoma nevetrovnem
mestecu Pigadia ali pa se sprostite na
okoliških plažah in vasicah. Organizirali
bomo začetne, nadaljevalne, napredne
in freestyle tečaje.

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551
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SIDI KAOuKI, MAROKO

V Maroko vabimo ljubitelje malce
zahtevnejšega windsurfanja z željo po
jahanju valov, skokih in ostalih wave
manevrih. Posebnost našega wave
doživetja v Sidiju je delo v manjši
skupini (do 20 oseb) in t.i. windsurf
safari - če razmere v Sidi kaoukiju niso
optimalne, se skupaj s prikolico z
naloženo windsurf opremo odpeljemo
na raziskovanje ostalih bližnjih spotov
(Essaouira, Taginza, Moulay). Sidi
kaouki je sicer pristno Maroški sanjski
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windsurf spot za ljubitelje valov – za
navdušene windsurferje, kajtarje,
surferje in SUParje. Valovi so veliki od
1 do 3. metrov in se lomijo na varno,
dolgo peščeno plažo. Ob morebitnih
manj vetrovnih dneh dogajanje
popestrimo s SUPanjem ali surfanjem.
Organizirali bomo WAVE tečaje in
LOOP camp.

fuERTEVENTuRA, šPANIJA

Fuerteventura je drugi največji izmed
kanarskih otokov. Direkten prevod bi
lahko pomenil »močan veter« lahko pa
tudi »velika avantura«. Sever otoka je
poznan po večjih valovih in je
priljubljen tudi pri surferjih, za južni del
otoka, kjer se nahaja Sotavento (naša
lokacija) pa so značilne neskončne
peščene plaže in močan offshore veter.
4**** hotel in velik, organiziran
windsurf center Rene Egli skrbita za
udobje neštetih windsurferjev, ki se

odločijo obiskati ta spot, ki med
drugim vsako leto gosti tudi svetovni
pokal v windsurfanju (PWA) in kajtanju
(PkRA). Ob plimi se ob centru naredi
laguna, ki je zelo primerna tako za
začetnike kot tudi za vse ostale
ljubitelje ravne vode. Fuerteventura je
raj za ljubitelje močnega vetra, saj v
poletnih mesecih veter pogosto
preseže jakost 40 vozlov. Organizirali
bomo začetne, nadaljevalne, napredne
ter freestyle tečaje.
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PREMANTuRA, hRVAšKA

Premantura je malo ribiško naselje na
jugu istrskega polotoka in v bližini
naravnega parka Rt kamenjak.
Windsurf center Premantura se
nahaja v Avtokampu Stupice. Nudijo
tako začetniške windsurf deske kot
tudi nekaj opreme za bolj zahtevne
windsurferje. Jadra hot Sails Maui so
na voljo že od zelo majhnih
kvadratur, tako da je učenje
windsurfanja v Premanturi primerno
tudi za otroke. Popoldneve
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zapolnimo z vodeno joga vadbo,
na voljo pa so tudi SUP deske,
izposodite si lahko tudi kolesa in
se podate na potep po kamenjaku.
Vsako leto za prvomajske počitnice
organiziramo začetne windsurf tečaje
in windsurf tečaje za otroke, ter vedno
bolj popularen SUP camp.

LAGO DI GARDA. ITALIJA

Gardsko jezero je že leta izredno
priljubljeno med mnogimi windsurferji.
Med vetrovnimi kraji so poznani
Torbole, Riva del Garda, Malcesine,
Limone ter morda malce manj poznani
Al Pra. Na Gardi lahko windsurfamo na
dva različna vetrova - jutranji Peler in
popoldansko Oro. Capo Reamol, blizu
kraja Limone, kjer občasno
organiziramo windsurf vikende (vikend
windsurf tečaji) se lahko v jutranjih
urah pohvali z vetrom Peler-jem, ki

nudi odlične pogoje za nadaljevalne
in napredne tečaje ter za prve korake
na windsurfu, ko veter dopoldan malce
popusti. Popoldanska Ora nudi okolje
za utrjevanje dopoldan pridobljenega
znanja. Garda je tudi v dneh, ko veter
oslabi, poznana kot raj za ljubitelje
kolesarjenja, SUPizletov in odkrivanja
čarobnih kotičkov tega vodno gorskega bisera. Windsurf vikende
običajno organiziramo v jesenskih
mesecih.

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

KDO SMO?
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Moje ime je windsurfer in sem entuzijast.

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551

TEAM
Quiksilver windsurf šolo sta leta 2006
iz čiste ljubezni do športa ustanovila
znana slovenska windsurferja Nina
Tanhofer in Žiga hrček. Skozi leta so
se jima pridružili prijatelji, najboljši
slovenski windsurferji in do danes
ekipa nenehno raste. Skrbno izbrana
skupina windsurf entuzijastov na
campih zagotavlja prijetno vzdušje,
dopolnjeno z visoko mero strokovnosti
in težnjo k napredku. Vsak zase
dodajajo edinstvenost windsurf
doživetju in delijo svoje windsurferske
izkušnje in znanje vsem, ki postanejo
del naše zgodbe.
Ekipo Quiksilver windsurf šole
sestavljajo inštruktorji z licenco
in snemalci. Delamo v parih
inštruktor-snemalec, prvi z vami na
vodi, drugi vaš napredek budno
spremlja skozi oko kamere s plaže. Med
nami boste našli nekdanjega državnega
prvaka in državno prvakinjo v prostem

slogu (freestyle), pravnika, psihologa,
učiteljico, DJja, novinarja/urednika,
modno oblikovalko, video mojstra,
študente in dijake ... predvsem pa
ljubitelje windsurfanja, ljudi, ki živimo
za ta šport in smo vsak trenutek
pripravljeni odgovoriti na vsako
vaše vprašanje.
Žiga hrček in Nina Tanhofer
ustanovitelja, skrbnika, inštruktorja
inštruktorji & bodoči inštruktorji:
Iva Medved, Anja Jager, Matej
Učakar, Jurij Panjan in Miha Lah
snemalci in tako ali drugače
nepogrešljivi člani ekipe:
Simon in Valentina kores,
Dušan Matičič, Maja Osrajnik,
Matjuša Jakopin in kristijan
Šušterčič
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Ko ne windsurfaš, supaš. Ko ne supaš,
snorkljaš. Ko ne snorkljaš, gledaš
sončni zahod. Ko sonce zaide, se zabavaš.
V Quiksilver windsurf šoli ne gre le
za golo podajanje windsurf znanja,
za teorijo, prakso in veter. V jutranjih
urah poskrbimo za ustrezno
skupinsko rekreacijo, v primeru
brezveterja organiziramo različne
dejavnosti, kot so na primer windsurf
tekmovanja v lahnem vetru, SuP,
wakeboarding, izleti na okoliške
gore, snorkljarsko doživetje ... Včasih
vas zjutraj razvajamo s SuP jogo, na
nekaterih campih imamo s seboj
izkušene jogistke, ki poskrbijo za
malce bolj intenzivno vadbo tudi med
dnevom. Na windsurf campu v Grčiji,
ki je namenjen predvsem družinam,
poskrbimo za varstvo najmlajših med
tem, ko se starši lahko udeležijo
tečaja. Za otroke je poskrbljeno s
strokovnim varstvom, animacijo in

ustvarjalnimi uricami. Večino campov
zaključimo z zabavami in tudi po
vrnitvi domov z zabavami in
različnimi dogodki poskrbimo, da
lahko ostanete v stiku s tistimi, s
katerimi ste preživeli nepozaben
teden, da spoznate še nove
windsurferje in da nadaljujete s
športom. Po potrebi vam z veseljem
svetujemo tudi pri nakupu windsurf
opreme in vam ostanemo na voljo za
morebitna vprašanja.

www.windsurfer.si I 00386 40 566 551
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Če ste vedno sanjali o tem, da bi
nedeljske izlete združili z aktivnostjo,
aktivnost s sproščanjem po stresnem
delovniku in sproščanje s popolnoma
novimi doživetji v objemu narave, če bi
radi doživeli nekaj novega, drugačnega
in navdušujočega ... potem je SUP pravi
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šport za vas. SUP – stand up paddling je
v tujini ena izmed najhitreje rastočih
oblik rekreacije na vodi. Za SUPanje ne
potrebujete predznanja, posebnih
priprav ali posebne opreme. Stojimo in
veslamo. Gre za kombinacijo aktivnosti
in odkrivanja skritih kotičkov naravnih

lepot. In ker jih Slovenija premore
veliko, smo se odločili ponuditi
možnost, da jih doživite z nami. Težko
opišemo občutke, ki jih nudi tiho
drsenje po vodni gladini, po rečnih
rokavih, do ločja na robu jezera, pod
krošnjami dreves skozi katere nas

božajo sončni žarki in pod mogočnimi
klifi na domači obali. Vse to morate
preprosto doživeti.
Veseli bomo, če vas bomo lahko popeljali
na čisto posebno in nepozabno doživetje,
ki vam lahko zelo hitro zleze pod kožo.

SuP - STAND uP PADDLING
Ko ekipa Quiksilver windsurf šole ni na campih po zemeljski obli, SUPamo.

www.standuppaddler.si I 00386 40 566 551
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SuP IZLETI
Pod mostovi in po skritih rokavih
domačih rek, po jezerih in do otočka,
po najbližji mlakuži ali na morju –
Slovenija skriva čudovite kotičke
narave, ki jih s SUPa lahko doživite v
čisto novi dimenziji. Če imate samo
nekaj uric časa, ali če bi si na vodi
želeli preživeti celo popoldne – skupaj
bomo oblikovali izlet, ki bo ustrezal
vašim željam.
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SuP JOGA
Za SUPanje pravijo, da je »pilates z
razgledom«. In če konstantni vadbi
stabilizatorjev vašega trupa dodate še
prijetno družbo, pomirjujoč objem
narave, sproščujočo glasbo ter nekaj
elementov vadbe za trening in
utrjevanje ostalih mišičnih skupin (ritka,
trebušne mišice, noge in roke), dobite
popolno vadbeno in sproščujočo
kombinacijo za preživljanje poletnih dni.

SuP DOGODKI

RENT A SuP

Če bi radi aktivno preživeli rojstni
dan, organizirali druženje s prijatelji,
za sodelavce pripravili nezahteven
team building ali organizirali dogodek
za kar tako, bo SUP prava izbira. prav
tako pa vam z veseljem predstavimo
tudi »zemeljsko« različico SUPanja –
streetpaddling. Za organizacijo
dogodkov imamo na voljo 25 SUPov.

Če bi izlet radi preživeli sami, v dvoje
ali v manši skupinici, lahko SUP
deske tudi najamete. Prevzem in
oddaja je v Ljubljani. Na voljo so tako
klasične in napihljive SUP deske, ter
tudi SUP in veslo namenjeno otrokom.

Več informacij o naših SUP
izletih in ostali ponudbi
najdete na spletni strani
www.standuppaddler.si ali
na našem Facebook profilu.
Lahko nas pokličete na
040 566 551 ali pišete
na info@standuppaddler.si
in z veseljem odgovorimo
na vsa vaša vprašanja.
www.standuppaddler.si I 00386 40 566 551
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