SURFSØEN - KABELFORBINDELSE TIL NATUR OG FÆLLESSKAB
Ansøgt beløb, gradueret budget ramme:
1. Basis opstart: 200.000 kr
2. Basis opstart + sportsligt løft: 350.000 kr.
3. Basis opstart + sportsligt løft + medfinansiering af klubfaciliter: 500.000 kr.
Samlet budget:
1. Basis opstart: 611.358,20 kr.
2. Basis opstart + sportsligt løft: 761.358 kr
3. Basis opstart + sportsligt løft + medfinansiering af klubfaciliter: 911,358,20 kr.
Opnået finansiering: 310.000 kr
Ansøger:
Foreningen Vestsjællands Wake og Surf Klub
CVR:42460125
Amfivej 1
4593 Eskebjerg
Kontakt:
Projektleder og forperson: Morten Rejkjær Clausen
E-mail: rejkjaer@gmail.com
Mobil: 51900061
Projektresumé
“Det har bare været rigtig sjovt, for vi lærer nye ting, og man får mange nye venner. - Jeg
håber, der kommer en klub, så man kan gå til træning”
siger Kaycee Christensen, 10 år fra Havnsø. SN.DK - 29. juli 2021
Projektet SURFSØEN - kabelforbindelse til natur og fællesskab, åbner et nyt mødested i
naturen for aktive i alle aldre ved, på og i grusgravsøen i Bregninge. SURFSØEN vil samle
mennesker gennem spændende aktiviteter på vand særligt gennem etablering af en
permanent wakeboard kabelbane, et tiltrækkende udemiljø og udstyr til at komme på
vandet, herunder Stand Up Paddle. Ved søbredden vil der være lounge og hyggelige
aktiviter for tilskuer, roere, badende og andre bruger af det smukke område ved
grusgravsøen ved Amfiscenen.
Projektet tager udgangspunkt i at udbyde wakeboarding og SUP, som udgør to af de
hurtigst voksene idrætsgrene indenfor Dansk Idræts Forbund (DIF). Her rammer projektet
særligt målgruppen børn og unge med muligheden for at skabe nye og positive
fællesskaber.
Projektet sker i samskabelse mellem lokale og nationale foreninger, organisationer,
virksomheder og Kalundborg Kommune. SURFSØEN er inspireret af det svenske
vandsportsmødested SURFBUKTEN, der har formået at skabe positiv vækst i
udkantssverige og har bl.a. vundet en national placebrander pris.

Pilotfasen: Succesfuld wakeboard og surf klub - på lånt tid
Juni 2021 blev der opsat et wakeboard kabelsystem ejet og drevet gennem Dansk Vandski
og Wakeboard forbund (DVWF), i en 6 ugers prøveperiode. Det har været en yders
succesfuld sommer, med over 800 kabel ture og over 300 unikke brugere. Vi har med
ander ord givet en masse unge i alle aldre spændende oplevelser i en sommer der har
ligget i skyggen af et COVID19 år.
Prøveperioden er slut og hvis DVWF skal bruge kablet andet sted vil den blive flyttet. Dog
er der fortsat aktiviter på kabelbanen, herunder planlagte ungdomstræninger, træninger for
et aktivt senior miljø og det forventes at en børne/familie-afdeling vil begynde aktiviteter
snarest.
Sikring af kablet, opstart af klub og muligheder for at udvide ambitionerne:
Denne ansøgning vil gøre det muligt at etablere en blivende wakeboardforening og
dermed fastholde og udbygge aktiviteter til sensommeren og være starten på et
fællesskabende og aktivt mødested i naturen. Budgettet er gradueret i tre nivauer og
afspejler de umiddelbart næste skridt for projektet, der er undersøgt gennem
forsøgsperionden:
1.Sikring af kabelbanen og etablering af grundfaciliter:
Ansøgt total beløb, 200.000 kr
2. Udbygning af de idrætsmæssige kvaliteter på banen.
Mulighed for at afholde konkurrencer og træning på et et højt niveau:
Ansøgt total beløb, 350.000 kr.
3. Medfinansiering til etablering af klubfaciliter, herunder sauna, som vil forlænge sæsonen
og muliggøre ophold ved klubben i regnvejr. Videre bygge bro mellem surfere og
vinterbadere. Der er gennem forsøgsperioden observeret stor interesse for vinterbadning i
området. Resterende midler til klubfaciliterer vil ansøges gennem Realdania og Lokale og
Anlægsfonden:
Ansøgt total beløb, 500.000 kr.

HOVED PUNKTER:
Idræt og bevægelse:
- Projektet sikrer at wakeboard-kabelbanen og vandsportmødestedet SURFSØEN bliver
permanent efter testperioden juni-juli 2021.

- Projektet sikrer den blot tredje wakeboard-kabelbane på Sjælland. I unikke omgivelser
og med stort sportsligt potentiale. En aktivitet mange rejser efter.

- På trods af sparsom kommunikation og opstarts struktur har projektet givet over 300
borgere en vandsportsoplevelse. Kablet har kørt over 800 ture og 250 har benyttet
muligheden for at prøve Stand Up Paddling.
Samskabelse og samarbejder på tværs af kommune, virksomheder og foreninger:
- Projektet er udviklet og blevet til i tæt samarbejde mellem UNG Kalundborg og
Kulturforeningen Amfivestsjælland, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund.
Projektudviklingen er funderet i design thinking og dialogisk samskabelse.

- Ved et blivende projekt aktivteres et stærkt lokalt og nationalt og skandinavisk netværk.
Interesse erklæringer er hentet fra bl.a. SYMB Ung, Bregninge Bjergsted Friskole,
Kalundborg Gymnasium, Jyderup Højskole, Fonden ASPIRANTERNE,
SURFBUKTEN.SE.
- Projektet forholder sig særlig til verdensmål 2,11 og 15 (www.danmarkformaalene.dk)
COVID Respons:
- Projektet giver mulighed for unge i alle aldre for at opbygge nye relationer. I lyset af
CORONA er der et stort behov for at blive en del af positive fællesskaber. Ved at aktiviter
er udendørs er projektet mindre følsomt overfor restriktioner i forbindelser med mulige
forsamlingsrestriktioner.
Bosætning, branding og turisme:
- Projektet skaber et mødested for aktive mennesker og vil være grobund for at skabe nye
initiativer og kombinere aktiviteter i området. Gennem forsøgsperioden har vi oplevet et
fællesskab der krydser socioøkonomiske og sociale skel.
- Projektet bidrager med innovative aktiveiter i et smukt område, der inviterer til flotte
billeder til brugernes sociale medier. Med nærhed til Istidsruten er, kan projektet bidrage
positivt til områdets turisme udvikling.
-Projektet viser vilje til at udvikle landområderne i Kalundborg Kommune og skabe
muligheder og fortællinger, der yderligere vil kunne tiltrække engagerede og
ressourcestærke mennesker til området. SURFSØEN vil kunne starte en udvikling der
samler visioner og potentialer for hele grusgravsområdet omkring Bregninge Bjergsted.

Pilotfasen:
I løbet af juli og start august er forsøgs fasen for projektet udført og resultaterne har i høj
grad understøttet potentialerne i projektet og skabt nye veje og fremtidige samarbejder.
Tal:
Kabel runs: 870 ( 5 min/ tur)
Brugere: 432
Estimeret unikke brugere: 309
Brugere på SUP: 250
Medlemmer: 30 medlemmer
Facebook likes/followers: 310/ 355 (siden 19. juni - ingen annoncer/aktiv markedsføring)
Presse: 3 forsider og billedserier i Nordvestnyt.
Flere virksomheder har leveret og tilbudt at levere ydelser til projektet:
Særligt har NCC, Asgers Fisk og R Projects Aps, Völk, Costaboards, Copenhagen
Surfshop, bidraget med pro bono arbejde og sponsorater svarende til over 150.000 kr.
Hertil kommer ressourcer og goodwill fra bl.a. Kulturforeningen AMFI Vestsjælland,
Kalundborg Sejlklub og KFUM spejderne.
På kort tid har vi fået en række henvendelser om mulige samarbejder og muligheder for at
sikre drift: Bosætningskonsulent, ‘Forelsket i Kalundborg’ kampagnen, Gymnasier, private
arrangementer, medlemmer der ønsker at oprette børnetræninger og ønsker at bidrage til
udviklingen.

Konkret er der opbakning og belægning til at opstarte både børne, ungdoms og senior
afdeling i klubben.
I pilot fasen er det lykkedes at skabe et postivt fælleskab omkring vandsport hvor rigtigt
mange har fået mulighed for at prøve nye aktiviteter. Vi hæfter os særligt ved at mange er
meget lidt fysisk aktive, men har fået succesoplevelser og lyst til mere efter en tur på
kablet eller på en SUP. Det er personer i alle aldre.
Hvad søges der penge til?
Etablering af permanent surf og wake klub:
Der søges penge til at købe kabelbanen af Dansk Vandski og Wakeboard Forbund.
Etablere et sportsligt spændende anlæg med udfordrende forhindringer (obstacles). Samt
anskaffelse af surfudstyr og materialer til at etablere et harmonisk og hyggeligt miljø for
fællesskab.
Budgettet er hentet fra LAG ansøgningen og vil gælde ved en fuld opstartsfinansiering.
Foreningspuljen vil blive søgt til næste frist som er rykket fra august til oktober.
Der er opnået en bevilling på 200.000 fra LAG samt 110.000 fra Dansk Vandski og
Wakeboard Forbund.
Budget tillæg:
Under pilot fasen har vi observeret stærke potentialer for både idrætsfælleskabet og
udviklingen af faciliteterne:
Tillæg 1. Øget sportslig kvalitet, mulighed for øvet træning og konkurrencer.
Med 150.000 kan der anskaffes en forhindring/obstacle, der øger mulighederne for øvede
udøvere. Banen vil komme på et element på niveau med baner i Århus, København,
Thisted, Hvidesande og vil kunne tiltrække et sportsligt miljø og muliggøre afholdelse af
konkurrencer.
Tillæg 2. Medfinansiering til klubfaciliter.
Det er et stort ønske at skabe rammer der giver ly for regn og mulighed for at medlemmer
og besøgende får støttefaciliter til klubben. Dette ønskes etableres sammen med en sauna
, der både vil kunne forlænge sæsonen og samtidig opdyrke en vinterbadeafdeling i
klubben. Et behov og ønske der har vist sig stort og vil være med til at opbygge en
yderligere bredde i klubben. Med 150.000 kr vil der skabes et godt grundlag for at gå
videre med fondsansøgninger til Realdania, Lokale og anlægsfonden, Friluftsrådet med
flere.
Se bilag 1. Budget og finansiering
Baggrund:
Foreningen Vestsjællands Wake og Surf Klub samler interesser og kompetencer inden for
vandsport, naturliv, positive ungefællesskaber og udvikling af landdistrikter gennem kultur
og natur aktivteter.
Foreningen består af lokale ild(vand)sjæle, der vil skabe et unikt mødested for aktivt udeliv
ved at, til start, drive et wakeboard kabeltræk og give adgang til Stand Up Paddling.
Foreningen vil være organiseret under DIF gennem Dansk Vandski og Wakeboard
Forbund og Dansk Surf og Rafting Forbund.
Projektudvikling og gennemførsel af pilotfasen er igangsat af UNG Kalundborg og udført

af R PROJECTS Aps, med støtte fra engagerede frivillige og pro bono arbejde fra
virksomheder og foreninger.
Vi vil opnå:
At skabe et innovativt mødested for natur aktiviteter på, ved og i vandet. Fællesskabet og
en positiv og anderkendende kultur er grundlaget. Vejen dertil er en wakeboard kabelbane
og adgangen til kvalitets vandsportsudstyr. Dertil skabes der et hyggeligt miljø der
opfordrer til aktivt fællesskab.
Det er menneskene der skaber stedet og det handler om at skabe det gode liv på landet særligt fokus er det gode unge liv.
Behov:
Vand- og surfsport er blandt de hurtigstvoksende sportsgrene og har store potentialer for
at skabe nye fællesskaber. Der tilbydes spændende oplevelser, der muliggør et aktivt liv
udenfor de klassiske foreningssportsgrene og hold sport. Vand sport er ofte drevet
individuelt, kan være udgiftstunge og derfor svært tilgængelige. Ved tilbyde wakeboard og
surfing gennem foreningsliv, kommer fællesskabet i fokus og mange kan være med.
Centralt er der et behov for alternative ungefællesskaber hvor unge bliver en del af
ungefællesskaber hvor de møder engagerede voksne. Der er mange unge i området der
ikke har mange ressourcer og har en gang i ikke produktive fællesskaber. Surfsøen vil
blive et sted hvor de vil møde ressourcestærke voksne og andre unge.
Efter COVID 19 er der behov for at få flere, særligt unge i skolealderen, ud og genskabe
de fysiske relationer til andre og for mange styrke fysikken, efter mange måneder foran
skærmen. Et pilotforløb i 2020 og forår 2021 i Kalundborg har vist at er der stor interesse
og søgning på at komme på vandet. Vi vil give vil give mange flere denne mulighed og
fastholde og udbygge den interesse og det fællesskab der måtte opstå.
Der flytter rigtigt mange familier til Bregninge-Bjergsted området. Der er en elektrisk
stemning af at her vil mennesker gerne mødes og skabe det liv og det sted som man
ønsker sig. Det er for mange det gode børneliv og muligheden for at efterleve
fællesskabsværdier i et andet tempo. SURFSØEN understøtter denne udvikling ved at
sætte fokus på livet i naturen og evnen til at udfolde sig i den gennem nogle tidens
hotteste aktiviter.
Med et projekt som SURFSØEN vil vi kunne skabe billeder af et landsbyliv, der rummer
mange af de kvaliteter som der søges i tættere befolkede områder.
De snart færdiggravede grusgrave i området rummer mange muligheder for at udvikle
spændende områder. Mange taler om inspiration fra Hedeland ved Roskilde. Visioner og
planer af denne type kræver en samlet tænkning og vision for området. SURFSØEN kan
ses som en pilot for hvordan der vil kunne udvikles nye aktivteter, der vil skabe et
spændende kultur og naturområde.

Bilag:
1. Budget og finansiering
2. Foreningens vedtægter og sidste referat
3. Surfsøens facebookside: Link: https://www.facebook.com/search/top?q=surfsøen
4. Pitch og projektbeskrivelse for opstart SURFØEN, Marts 2021.
5. LAG Ansøgningen der har opnået bevilling på 200.000. (LAG ansøgningen blev skrevet
under AMFI Vestsjællands forening, men er nu overdraget til Vestsjællands Wake og Surf
klub).
3. Presse links:
Artikel om UNG Kalundborgs sommeraktiviter i SURFSØEN:
https://sn.dk/Kalundborg/Billeder-fra-vild-sommerskole-Det-giver-sus-i-maven/artikel/
1458000?
fbclid=IwAR1slkBTr1BxzrdlmQPPEUn261dFBvj1DS5oKX7LYyt0MLEqnp6zI_c5kkk
Artikel om åbningen:
https://sn.dk/Kalundborg/Vandgang-i-Bregninge/artikel/1449944?fbclid=IwAR2Ytt-V1jRmspUMN0b1T0bBcT6N1V9cDb6E_KmaHm0V8sBuCOA39sklKo
Artikel om opstart af forsøgsprojektet:
https://sn.dk/Kalundborg/Amfi-soeen-klar-til-vand-faellesskab/artikel/1444889?
fbclid=IwAR1bkQLavXTS6aHGEzMerRFLhEn1lmkQyHyGm4fn92O7yD30B59iICAXYTs

