SURFSØEN

ET MØDESTED I VANDET FOR ALLE ALDRE
KABELFORBINDELSE TIL NATUR OG FÆLLESSKAB

SURFSØEN KABELBANE I BREGNINGE
SURFSØEN i Bregninge kan blive et nyt samlingssted for vandsport
og friluftsaktiviteter. I 2020 blev der søsat et fokus på vandsport i
UNGkalundborg. Der var 8 deltagere til en uges
sommerferiesurfing og 2 deltagere på et efterårshold. I vinteren er
samarbejdet med Kalundborg Sejlklub styrket, og under
overskriften “Unge elsker vand” er der nu over 30 unge tilmeldt
vandaktiviteter på ungdomsskolens forårsprogram. Ventelisterne
taler et klart sprog: et stærkt ønske om at komme på vandet.
Med en kabelbane til wakeboard, kan der opbygges en ny base
for vandsportaktiviteter og positive fællesskaber forankret i
bevægelse, natur og anerkendelse. Med erfaringer fra
SURFBUKTEN i Sverige, kan der skabes et stærkt fællesskab og
levende fritidsmiljø med udgangspunkt i en kabelbane.
SURFBUKTEN samler børn, unge, familier og aktive i alle aldre.
SURFBUKTEN har vundet priser for stedsbranding og har i 10
år udviklet det lokale engagement.

MERE END WAKEBOARD
SURFSØEN er først og fremmest et sted for alt, hvad der er
sjovt og styrker fællesskabet. Det handler om at udvikle et
socialt og udviklende sted baseret på vandsport,
naturoplevelser og surfkultur. Alle aktiviter tilføjes et skud
surfkærlighed og giver mulighed for at alle kan bidrage og
være medskabere.
Mulige øvrige aktiviteter:
SUP - KAJAK - JOLLER
Slackline - Balance board
Hængekøjer - sauna
Beachvolley - yoga
Skaterampe - pumptrack
Pop-up café
Bålmad - friluftaktiviter
Naturkendskab - naturskole
Cykling - MTB/Gravel - svømning - trailløb

SAMMEN OM DET INDIVIDUELLE
“ALLE KAN - MAN SKAL BARE LÆRE SIG DET”
SIMON JAKTLUND - SURFBUKTEN

Wakeboarding og surfing udøves typisk med en person på et bræt. Det gør, at den enkelte
udøver selv tager beslutninger om, hvad der skal ske og udøveren søger mod at finde sin
egen mestringsfølelse. Det individuelle opvejes af det stærke fællesskab, hvor man støtter
hinanden med feedback og tips til at blive bedre, men også udgør sikkerheden – for vi er på
vand, og vi ved, at vi kan komme i problemer.
Fra efterårets surfforløb med blev det klart italesat, at surfing kan give plads til den individuelle
udfoldelse og dermed en ny indgang i fællesskaber for unge, der ikke umiddelbart føler sig
tilpas på f.eks. et fodboldhold. At komme ned i SURFSØEN er den enkeltes læring og det
støttende fællesskab i fokus – uanset om du træner på eliteplan eller ikke har lært at stå på
brættet endnu.

FÆLLESSKABER DER RÆKKER UD
ET UDENDØRS KULTURHUS FOR
DEN GODE SURFSTEMNING

GENNEMGÅENDE TEAM OG ENGAGEREDE FRIVILLIGE
Ved at UNG Kalundborg vil kunne stille instruktører og
undervisere til rådighed som et gennemgående team, sikres
det, at der altid er et team af engagerede, erfarne og
professionelle folk omkring SURFSØEN.
Udover at udvikle og afvikle aktiviteter i ungdomsskoleregi, vil
man i teamet arbejde med at tiltrække andre målgrupper bl.a.
ved at skabe et stærkt samarbejdsmiljø for både etablerede og
nye foreninger gennem samarbejder med gymnasier,
erhvervsuddannelser, skoler, højskoler, beboeforeninger, SYMB,
Cykling Uden Alder osv.
Derudover vil teamet være primus motor for et driftigt
frivilligmiljø med høj følelse af ejerskab for de frivillige, f.eks.
organiseret om:
- Eventgruppe - skabelse af nye aktiviteter - opbakning til Amfi:
Vestsjællands koncerter og kulturaktiviter mm.
- Naturgruppe - sammen med spejdere og naturkyndige sætte
fokus på dyre- og naturlivet i området.
- Bevæg dig for livet - alle aldre til aktiviteter med
udgangspunkt ved SURFSØEN.

HVORFOR SØEN VED BREGNINGE?
• Grusgravssøen tilbyder roligt og fladt vand og
giver perfekte forhold for wakeboarding i stort
set alle vejrforhold.

• Der er læ og et godt opholdsmiljø. Udsigten
over søen fås ikke smukkere.

• Der eksisterer allerede et ønske om at skabe

et miljø for aktiviteter på vand, og initiativerne
omkring området er mange og stærke. Der er
stort potentiale for synergi i samarbejde.

• Ved at der allerede er miljø for god kultur, er

der en grobund for god surfkultur. Ved et lokalt
samarbejde vil projektet kunne afføde en
masse spændende samarbejder og aktivitet
for mange forskellige målgrupper.

• Amfiscenen indeholder faciliteter: vand, strøm,
toiletter. opholdsrum mm. Dette vil lette en
pilot og etableringsfase.

• Der er busstoppested lige ved døren.

EN DEL AF DET GODE LIV
I LANDDISTRIKTERNE
SURFSØEN har potentiale for at blive en del af
placebrandingen af Kalundborg Kommune – som et sted, hvor
det gode liv leves. Ved at åbne op for en kabelbane og surfing
skriver kommunen sig ind i en af de store bevægelser i tiden: et
liv tæt på natur og med surfingens muligheder for at udtrykke sig
gennem et aktivt og positivt liv.
I flere større byer er der en del kabelbaner på tegnebrættet. Her
er udfordringen, at det kan være svært at få tilladelser og
opbakning. Her har Kalundborg Kommune mulighed for
overhale ved at sikre tilladelser og god dialog om potentialerne
ved et sådan projekt. Uanset vil SURFSØEN være et unikt kabel
projekt i kraft af placeringen i et landdistrikt og med det klare
fokus på det gode sociale liv.

I 2016 BLEV SURFBUKTEN I SVERIGE KÅRET SOM
ÅRETS NATIONALE PLACEBRANDER PROJEKT

“Det, der trækker en vigtig del af bosætningen, er ideen om, at
‘her kan jeg leve et godt liv’. Med kabel- og vandsportprojekter
får man klart sagt, at her er der innovative fælleskaber, som
udfolder sig aktivt i naturen – det giver en tryghed for mange,
der overvejer at flytte fra til by til land.”
Rune Selsing, Antropolog og bosætningskonsulent.

EN FORSØGSFASE GIVER SVAR PÅ SPØRGSMÅL
Med nye initiativer kommer nye ønsker og bekymringer. Men
om de holder vand ved vi først reelt når vi har prøvet
aktiviteterne af og evalueret dem sammen.
Ved at starte med at låne et kabelsystem, kan vi teste hvordan
aktiviteter og kablet påvirker området. Tilladelser og høringer
kan laves på baggrund af projektets midlertidighed.
Erfaringer fra forsøgsfasen vil så danne grundlag for det videre
arbejde med at finde de bedste løsninger fremover.
Sideløbende vil der arbejdes med alternative placeringer, hvis
det skulle vise sig at søen i Bregninge ikke er egnet.
Al videreførsel vil ske i tæt og formel dialog og samarbejde
med Amfi Vestsjælland, Bregninge Beboer Forening,
grusgravene samt andre grupper interessenter.
Før under og efter forsøgsperioden vil naboer og interessenter
blive inviteret til at møde SURFSØEN til ‘surf, samtaler og
pizza’. Her vil der være oplæg til samarbejde og blive mulighed
for at dele bidrag til, bekymringer om og drømme for aktiviteter
i søen.

STRATEGISK STEDUDVIKLING FRA STEDET
Stedudvikling nedefra skabes ved at være til stede med positivt
engagement og evnen til at skabe dialog.
SURFSØEN er til en start et projekt om at få et kabelbane til
Kalundborg Kommune. Dette vil i sig selv skrive sig ind i den
positive fortælling om kommunen, men ser vi længere frem, vil
der kunne udvikles en mængde aktiviteter og SURFSØEN har
mulighed for at blive en hub for spændende aktiviter, socialt
engagement, social økonomi og mikroturisme.
Udviklingen vil ikke være skrevet ned i en færdigplan, men kan
vise sig som pejlemærker for den daglige drift, dialogen med
naboer og interessenter og udvikling af nye aktiviter. Derved
bliver SURFSØEN et eksperiment, hvor vi udvikler stedet
nedefra med de mennesker, der engagerer sig og det
lokalsamfund og partnere, der kan sikre projektet langvarig
løbetid og udvikling.
SURFSØEN giver mulighed for at komme tæt på reel
samskabelse og bottom-up-udvikling.

PLACERING AF KABEL
Kabelbanen består af to stigetårne og et udspændt kabel. Der kræves et anker til at udspænde kablet, men systemet anses for at være
mobilt. Hertil kommer flytbare hop og forhindringer. (billede 1)
To bud på placeringen af kablet i den vestlige ende af søen:
Den korte bane er mindre krævende hvor et kabel til pynten vil kræve ekstra udspænding og højde på tårnene. (billede 2)
Den lange bane vil give øget mulighed for at udbygge banen og på sigt lettere tilfredsstille et potentielt elitemiljø. (billede 3)
Vurderinger af anlæg og optimal placering vil ske med rådgivning fra Dansk Vandski- og Wakeboardforbund.

Kabelbanen skal skabe et godt miljø i grusgraven, derfor er dialog med naboer og forhold til andre brugere samt natur og
dyreliv en selvfølgelighed.

HVAD SKAL VI BRUGE FOR AT KOMME I GANG?
• TILLADELSE TIL AT OPSTILLE KABLET.
• SAMARBEJDSAFTALE MED AMFI VESTSJÆLLAND OG EVT.

BREGNINGE BEBOERFORENING OG ANDRE FORENINGER

•
•
•
•
•

AFTALE OM STØTTE AKTIVITETER
20.000 KR TIL OPSTILLING (DVWF)
2 STK ANKER PUNKTER PÅ 9 TONS, LIFT, 400V STRØM
KLUB- OG SURFMEDARBEJDERE (UNG KALUNDBORG)
VILJE TIL AT ARBEJDE PÅ BLIVENDE AKTIVITETER

MORTEN REJKJÆR CLAUSEN

SURFER, SOCIAL IVÆRKSÆTTER

MORTEN arbejder med at understøtte og udvikle sociale
projekter gennem sin virksomhed R PROJECTS. Et særligt fokus
er beskæftigelsesprojektet for unge i udsatte livssituationer,
ASPIRANTERNE. Her er han kreativ inspirator og
metodeudvikler. Derudover løser R PROJECTS opgaver inden
for projektledelse og organisering, herunder projekter i flere
udviklingslande.
Han har siden 2008 undervist i kitesurfing og snowkiting og har
deltaget i flere internationale konkurrencer. I 2017 flyttede han fra
Nørrebro til Bjergsted, og kort efter opstod drømmen om et
surfsted i en af grusgravene.
I sommeren 2020 var de første børn og unge med i grusgraven til
sommerferieaktiviteter og samarbejdet om vandsport med UNG
Kalundborg har taget fart derefter.
Drømmen er at skabe steder for det gode liv gennem et aktivt liv
i naturen. SURFSØEN har et umiddelbart potentiale for at skabe
et godt miljø for bevægelse og aktive fælleskaber. På sigt
rummer SURFSØEN potentiale for at styrke aktiviter i større dele
af lokalområdet og ikke mindst for at skabe sociale projekter
inden for beskæftigelse og for mennesker i udsatte
livssituationer.
Lokalt er Morten formand for FORENINGEN HUSET ASKMAN,
der bygger fællesskabshus i Bjergsted og er samtidig
bestyrelsesmedlem i Fonden Sølyst, der forvalter jagtslottet, der
huser Jyderup Højskole.

LINKS
SURFSØENS SVENSKE VENNER (rådgivning, netværk og surfkærlighed)
WWW.SURFBUKTEN.SE
Kabel system:
https://www.youtube.com/watch?v=BtJWcpg3Ckw&t=55s
Nordeafondens perspektiv og støtte:
https://nordeafonden.dk/nyheder/wakeboarding-skaber-nyt-liv-i-danske-havne

BILLEDER UDLÅNT AF SURFBUKTEN.SE - MÅ IKKE GENGIVES UDEN TILLADELSE

