
HO BUGT SEJLKLUB HO BUGT SEJLKLUB 

KITE surfing for begyndere i surf-afdelingen, Ho Bugt Sejlklub KITE surfing for begyndere i surf-afdelingen, Ho Bugt Sejlklub 

Klubben kan som noget NYT i år tilbyde vore medlemmer samt andre nysgerrige 
personer, et indblik i hvorfor KITESURFING i de seneste år er stormet frem 

over det meste af verden. 
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Klubben har anskaffet to helt nye Kites på hhv. 10 og 12 kvadratmeter, som vil blive 
brugt i forbindelse med en gratis introduktion til kitesurfing. 
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Kitesurfing introduktionen vil blive arrangeret efter aftale med  Kitesurfing introduktionen vil blive arrangeret efter aftale med  

Henrik Fur eller Jeppe Schmiegolow Henrik Fur eller Jeppe Schmiegolow 

Hvis du er under 18 år skal du medbringe en skriftlig tilladelse fra dine forældre. Hvis du er under 18 år skal du medbringe en skriftlig tilladelse fra dine forældre. 

Hvad menes der med gratis? Vi vil gerne tilbyde ALLE en god oplevelse i klubben 
med KITE surfing. Derfor tilbydes gratis introduktion/undervisning et antal gange 

(ca. 2 gange), herefter forventer vi at du kan tage stilling til om det er noget for dig? 
Er det noget for dig kan du blive medlem i klubben, hvis du da ikke allerede er 

medlem. Pris for medlemskab: kr. 300 for sæsonen 2005 (surfer). 
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Er du interesseret kan du kontakte: Er du interesseret kan du kontakte: 

Henrik Fur, tlf 26121397 email fur@esenet.dk Henrik Fur, tlf 26121397 email fur@esenet.dk 

Jeppe Schmiegelow tlf 21459319 email smigge@hotmail.dk Jeppe Schmiegelow tlf 21459319 email smigge@hotmail.dk 
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