
I helgen var kitere 
fra Rogaland til Oslo
samlet på Lista-
strendene for å kite.
Det ekstreme været
skapte utfordringer
for ekstremsport-
entusiastene. 

Av Ådne Husby Sandnes

Fargerike kiter og kitebrett
dekket Nesheimsanden da Flu-
id arrangerte kitecampen Rab-
alder i samarbeid med Lister
friluftsråd i helgen. Selv om
vind er en yndet ting for kitere,
blåste det i meste laget for
mange utover dagen.
– Det er veldig tøffe forhold

her nå. Det blåser vel rundt 16
meter i sekundet der ute. Det er
kanskje litt i tøffeste laget for
nybegynnerne, men for de
viderekomne er det bare å
finne fram en mindre kite, sa
Kristina Blomhoff  Johansen
fra Fluid som sammen med en
gjeng våtdraktskledde kitere
prøvde å stå i skjul for det kraf-
tige regnværet.
– Regnvær er ikke så farlig,

for våt blir man uansett når
man kiter, smilte Blomhoff  Jo-
hansen.

– Utfordre Jæren
Kitecampen ble arrangert fra

fredag til søndag og kunne til-
by workshops med kite i bølger,
kite race og kite freestyle. Lør-
dag ble også et kitekurs arran-
gert.
– Vi ville prøve et nytt sted,

og her på Lista har dere kjem-
pefine strender og veldig gode
vindforhold, sa Anne Rekdal
Jørgensen i Fluid som var an-
svarlig for kitecampen.
Vernebestemmelsene for Lis-

tastrendene landskapsvernom-
råde setter ikke begrensninger
på aktivitet som brettseiling og
kiting, slik mange tror. Dette
åpner for at kitere fra hele lan-
det kan nyte godt av forholdene
på Lista.
– Folk må få øynene opp for

dette stedet. Mange tror at det
ikke er lov å kite her, men det
er det. De lange strendene her
er fint knutepunkt mellom øst
og vest, og kan absolutt bli en
utfordrer til Stavanger og Jæ-
ren, mente Rekdal Jørgensen.

Krevende forhold
De to kameratene Jostein

Kydland og Christian Land-
mark fra Farsund sto også
under teltet på Nesheimsanden
og ventet på at vinden skulle
løye. 
– Det ble veldig krevende for-

hold etter hvert i dag, men vi
var tidlig ute og fikk prøvd oss
før naturkreftene virkelig slo
til, sa Jostein Kydland fra Far-
sund som sammen med kame-
rat Landmark var påmeldt til
workshopen, kurset for dem
som kunne litt, men som øn-
sket å lære mer.
– For oss som får til litt, men

som ikke har kitet så lenge, er
et kurs som dette veldig fint.

Men skal man drive med kiting
er man veldig avhengig av for-
holdene, sa Landmark.

– En rus
– Hvordan føles det å kite?
– Det er en rus! Det er en helt

syk følelse, gliste Kydland som
hadde en meningsfelle i Land-
mark.
– Man kan sammenligne det

med å kjøre off-pist i pudder-
snø. Man får følelsen av at man
flyr, sa Landmark som sammen
med flere av farsundsfolkene i
teltet ønsket seg et kitemiljø i
kaperbyen.

– Joachim Wille i Fluid har
kitet siden 2007. Den erfarne ki-
teren lot seg ikke stoppe av
vindforholdene. 
– Etter hvert lærer man å lese

vinden. Så gjelder det bare å
tørre og pushe seg selv uti van-
net, sa Wille som påpekte at te-
ori var viktig.
–  Det viktig at man kan teori-

en og har kitet en stund før
man begir seg ut i tøffe forhold.
I tøffe forhold kan det også skje
større ulykker, sa Wille før han
igjen trakk ut i vannkanten og
ventet på at vinden skulle dra
han til sjøs. 

Ekstremt vær til eks   
� Farsundskitere�ønsker�seg�et�miljø � � � �
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Den sterke vinden og det ekstreme regnet gjorde at kiterne trakk inn.

� FAKTA

Kiteboarding

En ekstremsport der�man�styrer�en�drage�(kite)�og�dermed�
bruker�vinden�som�fremdrift.�

Denne fremdriften brukes�til�å�dra�kiteren�bortover�vannet,
stående�på�et�kitebrett.

Kiteren har et trapés�(bredt�livbelte)�rundt�livet�som�er�festet�til
en�bar�(styringspinne).�Fra�baren�går�det�liner�opp�til�kiten.�Disse
linene�gjør�at�kiten�styres�når�kiteren�beveger�på�baren.

Her kommer Joachim Wille i land etter å ha kitet i de tøffe
forholdene på Nesheimsanden. Anne Rekdal Jørgensen 
hjelper ham i land.

De lange strendene
her er fint knute-
punkt mellom øst og
vest, og kan absolutt
bli en utfordrer til
Stavanger og Jæren,
mener Rekdal 
Jørgensen som her
spaserer i regnværet
på Nesheimsanden. 

Fargerike kitebrett prydet Nesheimsanden lørdag.

Jostein Kydland (til venstre) og Christian Landmark ønsker
seg et kitemiljø i Farsund.

   tremsport  
    � Arrangør:– Lista kan utfordre Jæren
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Helt langs strandkanten cruiser Joachim Wille. Forholdene var vanskelige på lørdag, men de
viderekomne kom seg ut i den sterke østavinden.

Vi hjelper deg  
med skolestarten!

Perfekt til  
nistewrap!

Prisene gjelder t.o.m 06.09.2014

Kjøttdeig av svin
Gilde, 400 g, 62,25/kg

Blåbær
I kurv, 125 g, 104,-/kg

Gulrot
Pr. bunt

Tortilla wrap
Santa Maria, 371 g, 51,21/kg

Prior pålegg
Gjelder kun disse varene. 

Prior, 3 x 100 g, 129,33-
149,33/kg. Pris ved kjøp  
av én: 19,40-22,40/stk. 
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