
 

Wakeboardbitna killar samlas i Njurunda 

Ett tiotal killar, deras brädor och en snabb båt. 

Det är huvudingredienserna i det wakeboardläger som pågår i Njurunda. 

Oavsett vilken nivå de var på innan så har deltagarna ett enda mål – att bli bättre. 

16-årige Gustav Kalm från Njurunda började åka wakeboard förra sommaren eftersom en kompis 

tyckte att han skulle prova. 

- Det är det roligaste som finns, jag åker nästan varje dag. 

 

Från i måndags har han tillfälligt bosatt sig i ett militärtält på Borgasand i Björköfjärden innanför Skatan 

tillsammans med sju andra lägerdeltagare. Alla är killar och mellan 14 och 29 år gamla. 

 

Lägret arrangerades för första gången i fjol och Gustav har varit med på de tre som hittills anordnats. 

Trots de många timmarnas övning på egen hand tycker han att det ger mycket att vara med och tror 

att han kommer att delta även nästa år. 

– Jag har lärt mig jättemycket. 

USA-läger inspirerade 

Andreas Hasselblad och Emil Sahlin från Hasselblad Båt och Bräda Events står som arrangörer för 

lägret i samarbete med Skatans vattenskidklubb. 

De har själva åkt wakeboard i många år och Andreas Hasselblad berättar att idén föddes när han 

deltog i ett träningsläger i USA. Men han säger att han visste att det skulle bli lite svårt att locka 

deltagare när de körde i gång i Njurunda. 

Det utövas mycket i stugorna också, men det finns inte så många seriösa åkare som tävlingsåker här 

uppe, säger han. 

Sporten har fler utövare i södra Sverige, men intresset över hela landet blir allt större. 

– Det börjar komma mer och mer. Det finns ju många snowboardåkare här och de är intresserade av 

att göra något på sommaren också, säger Andreas Hasselblad. 

Under det tre dagar långa lägret har deltagarna som enda mål att utveckla sin åkning. 

De åker runt tio åk var per dag och får coachning av arrangörerna. Andreas Hasselblad säger att han 

och Emil Sahlin dels ger deltagarna individuella tips och feedback vid varje åk, dels att de alla 

tillsammans har teori på land. 

Tydlig förbättring 

Andreas Hasselblad säger att han ser en tydlig förbättring hos deltagarna i slutet av lägren. 

– Vi säger till dem att här är det inte som att åka hemma, nu måste de lägga manken till och våga 

satsa och att våga ramla. De får inte bättre förutsättningar än så här, säger han. 
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