
Free you windsurfing! 
Freeride and freestyle kamp 

 

 
 
Datum:  4-11 April 2006 
 
Destinacija: Dahab 
 
Dahab se nahaja na Sinajskem polotoku - zelo vetrovno mestece, kjer »domuje« 
večno poletje. Poleg sonca in vetra pa laguna ponuja gladko vodo, zato pa je ta 
egipčanski biser še posebej primeren za učenje vseh vrst obratov in trikov.  
Zaradi slednjega – in cenovne ugodnosti - sem se odločil svoj prvi večji kamp 
organizirati prav tam.  
Kamp je namenjen vsem windsurferjem, ne glede na spol in starost, ki že obvladajo 
vodni štart in bi se radi naučili več. Učenje bo potekalo po vaših željah, od obrata z 
vetrom (jiba), do najtežjih freestyle trikov. V primeru brezveterja se bomo pogovorili o 
opremi in se učili trikov v lahkem vetru, lahko pa se odpravimo tudi na izlet v prelepo 
okolico Dahaba. Skupina je omejena na 15 oseb, tako da se čimprej prijavite in si 
zagotovite mesto v njej! 
 
Cena kampa je 150 EUR (36000 SIT)  in vključuje: 

- vsakodnevno učenje na morju (od obrata z vetrom do ...), 
- video analizo, 
- nasvete in razlage trikov, 
- razlage in nasvete o opremi, 
- veliko užitka in zabave. 

 



V času kampa je udeležencem na voljo posebna ponudba izposoje opreme za ves 
teden za le 140 EUR (33600 SIT). Tako si zagotovite najnovejšo opremo - F2 deske 
in North Sails jadra. V primeru, da se odločite za izposojo opreme, imate na voljo 
veliko kolekcijo desk in jader, ki jih lahko večkrat dnevno zamenjate.  
Tako si lahko zagotovite tudi najprimernejšo opremo za učenje do vašega 
zastavljenega cilja, hkrati pa vam ni potrebno »vlačiti« opreme po letališčih in 
plačevati zanjo. 
 
Let vas bo v tem času stal nekje okoli 200 EUR in če želite, vam ga bomo tudi 
pomagali organizirati. Za prevoz z letališča bo poskrbela Happy surf šola. 
 
Prav tako vam lahko pomagamo pri nastanitvi - stala vas bo okoli 12 EUR na noč. 
 
Postavite si torej svoje cilje in pridite, da jih skupaj uresničimo! 
 
Tine Slabe 
SLO – 6 
 
Več informaciji na: tineslabe@yahoo.com in www.tineslabe.com 
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