SURFING
på

SALTSTEIN:
Informasjon og regler

Kjenn dine Grenser!

Ikke slipp brettet!
Ukontrollerte brett i bølger kan skape meget skumle situasjoner.
I verste fall kan personskader oppstå.
Brettet er din eneste oppdrift i vannet, så hold godt på det.

Er du klar for de største bølgene?
Er du nybegynner eller uten erfaring fra Saltstein, bør du
vurdere om du er kompetent nok til å gå i vannet når
bølgene er store.
Vær oppmerksom på at Saltstein kan ha sterke strømmer
ved store dønninger.

Gå gjerne til innkjøp av “nose guard”, kan kjøpes på surfshop.no.

Ikke “drop in”!

Ikke snik i “køen”!

Personen som ligger dypest mot skummet har forkjørsrett. Se alltid til siden før
du reiser deg opp. Vis hensyn til dette.
Kommuniser dersom det lar seg gjøre å splitte “peaken”.

Sniking skal ikke forekomme på Saltstein.
Er det allerede folk i vannet når du padler ut, skal du ikke
padle rett forbi dem.
Når du har surfet en bølge padler du ikke rett ut til «peaken»,
men setter du deg i kø.

Fanget på innsiden?
Hold deg i hvitvannet!

Padle rundt “line-upEn”
ikke gjennom!

Ikke sett deg selv eller andre i farlige situasjoner bare fordi det
er kjipt å ta en ekstra “duck dive”.

Området for surF

Vis hensyn til fuglelivet når dere går i området inn til Saltstein.
Ikke kast søppel!
Dersom du ser søppel, ta det med deg.

Line-up

Har du surfet mye på Saltstein eller er en erfaren surfer, så er
dette plassen å legge seg. Saltstein bryter både til venstre og
høyre, alt etter retningen på dønningene.
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Bølger for nybegynnere
Har du surfet lite, eller om du ikke er kjent med denne spoten, er dette et
bra sted for å bli kjent med Saltstein. Bølgene er ikke like kraftige og du
vil ikke være i veien for andre.
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Spørsmål?

Kontakt Saltstein Sufklubb gjennom nettsiden vår:
www.saltsteinsurfklubb.no

Parkering

Parker rundt kiosken/butikken og gå ned.
Det skal ikke parkeres nede ved vognene. Husk at dette er plassen til
Oddane, og parkeringene der nede betales og vedlikeholdes av andre
enn deg. Vis respekt!

