
Viktigt att ha med sig när du ska på kitekurs !
 
-En ordentlig lunch och mellanmål med gott om dricka.
Ordentligt med mat och dryck är mycket viktigt så du håller energinivån uppe för att orka 
med en hel dag på vattnet och få ut det mesta av din kurs.

-Solglasögon som du kan ha på vattnet, gärna med en nackrem så du inte tappar dem.
Kiten flyger högt och ofta kan solen komma i ögonen.

-Solskydd med hög faktor. Att vara ute i solen en hel dag utan skydd kan skapa kraftig 
solbränna och är varken trevligt eller bra.
 
-Kursavgiften i kontanta pengar. 
Det finns ingen uttagsautomat och vi kan tyvärr inte dra kort på plats.

-Gott humör och ett stort leende. Stora förväntningar och massa med energi ! 

Vart ska du och när ses vi ?
Vi träffas kl 09.30 den första kursdagen vid vår kursgård vid Björkängs Havsbad. Adres-
sen är Nordvägen 1, Varberg. GPS:  57`00`54.00`N  12°20`53.60``E
Beskrivning: En stor röd maskinhall (med en skylt, Björkängs havsbad på väggen), och 
ladugård innanför ligger parallellt med vägen som du kommer på, på havsidan av vägen. 
Det sitter en orange Surfers.se flagga vid vägen. En stor grå tvåvåningsvilla ligger direkt 
till höger om maskinhall och ladugård.
Parkera på gräset framför den grå villan.  Här ses vi ! Välkommen !
     
Vägbeskrivning:
Från Varberg: Kör söderut när du passerar sista rondellen ut ur Varberg, kör 3,8 km mot 
Tvååker. Ta av till höger mot Morup. Kör ytterliggare ca 4,7 km. Du ser maskinhall, ladug-
ård och grå villa på höger sida med orange flagga vid vägen. Du har kommit rätt !Parkera 
på gräset framför den grå villan.
Från E6 söderifrån och norrifrån: Sväng av avfart Varberg S, Tvååker. Kör: 3,6 km mot 
Varberg. Ta till vänster mot Morup. Kör ytterliggare ca 4,7 km. Du ser maskinhall, ladugård 
och grå villa på höger sida med orange flagga vid vägen. Du har kommit rätt ! Parkera på 
gräset framför den grå villan

Några vanliga frågor och svar
Vad händer om det inte blir någon vind?
Du betalar för vad du får och är oturen framme och delar av kursen eller i värsta fall 
hela kursen inte går att genomföra så får du tillbaka pengar motsvarande det som 
inte blivit genomfört och du kan komma tillbaka och genomföra det som fattas vid 
ett senare tillfälle. 

Ingår försäkring?
Vi följer svensk praxis och använder oss av den svenska sjukförsäkringen om 
olyckan skulle vara framme. Har du en egen fritidsförsäkring så gäller den normalt 
men du mäste kolla vad som gäller för kitesurfing i just din försäkring. Vi sätter din 
säkerhet mycket högt och har lyckats undvika allvarliga olyckor. Blåsor på händerna 
en och annan solbränd näsa och någon vrickad fot har vi dock på vårt samvete.

När slutar kursen, hur länge håller ni på?
Vi startar normalt tidigast vid 9 och slutar vid 17-tiden. Men det är väder och vind 
som styr oss så det kan bli ett helt annat program för att du ska få en bra kurs. 
 
När slutar kursen, hur länge håller ni på?
Vi startar normalt tidigast vid 9 och slutar vid 17-tiden. Men det är väder och vind 
som styr oss så det kan bli ett helt annat program för att du ska få en bra kurs. 
 
Får man ett certifikat efter avslutad kurs? 
Ja, vi jobbar enligt KSA och när du avslutat en kurs så erhåller du ett certifikat för 
dina kunskaper. 
 
Får man rabatt på utrustning? 
Alla våra elever erhållet en värdecheck som gäller vid köp av komplett kitepaket hos 
sveriges största kiteshop - Surfers Paradise i Varberg.

Välkommen !

Boende:
Här kan du hitta boende nära:
Björkängs Havsbad, Tel: 0340 - 421 34
Turistbyrån Varberg, Tel: 0340 - 86 800

- Vanliga frågor och svar om våra kitekurser -

Om du vill komma i kontakt med kiteskolans instruktörer så skicka oss ett mail på info@kiteskolan.nu - så kontaktar vi dig  ( 
Vi är svåra att nå på telefon, så därför är det bättre med mail). 


