Vandsportscenter til Esbjerg Vandskiklub
Vandskisport er oftest forstået som noget som foregår på havet
ved kysterne, efter en båd med påhængsmotor. Båden har
begrænset plads og øvrige tilskuere er henvist til stranden.
Vandskiudøvere har dog fundet vej til søer, med både som er
specialbygget til formålet. Her kan det sociale om vandsport være
omdrejningspunkt og tilskuere være tæt på udøverne.
En initiativgruppe vil med dette projekt etablere et velanlagt
vandsportscenter i sandegraven ved Hostrup i Esbjerg Kommune.
Projektet er derfor ikke kun etablering af vandskianlæg, men et
vandsportscenter med båd, slalombane, vandskihop, kabelpark,
showskiing, vinterbadning og meget mere.

Baggrund
Esbjerg Vandski Klub har tidligere været aktiv på samme sted i
1996 og to år frem. Klubben blev dengang etableret af samme
organisation som nuværende. Trods beskedne forhold på såvel
land som på sø formåede klubben på kort tid at gå fra 5 aktive
medlemmer til mere end 50.
Samtidig fik klubben stor tilslutning fra lokalsamfundet, indkøbt en
specialbygget båd, opstillet opbevaringscontainere og
omklædningsfaciliteter og skabt en sund økonomi.
Klubben måtte dog indstille sejladsen og aktiviteterne på grund af
manglende plads til etablering af slalombane og vandskihop.
Klubben har været sat i bero indtil 2016, hvor de fortsatte
graveaktiviteter gør at søen er stor nok til at rumme alle de
ønskede vandsportsaktiviteter. Samtidig flytter graveaktiviteterne
ud af den eksisterende sø ultimo 2018 og åbner dermed op for
genetableringen af klubben.

Klubbens medlemmer fortsatte med at stå på vandski i Rødekro
Vandski og Wakeboard klub, beliggende 90 km fra Esbjerg. I den
tid har medlemmerne fra Esbjerg været en bærende del af
klubben, både som bestyrelsesmedlemmer, instruktører og
udøvere.

Esbjergenseren Philip Meldgaard Jessen tog sin første vandskitur i
Rødekro som 3-årig og har trænet i Sønderjylland siden. En
træning som i den grad har båret frugt da Philip i 2016 vandt
bronze i Europa Mesterskaberne i Italien som 14-årig, satte dansk
rekord og modtog Esbjerg Kommunes Talentpris.
Et vandsport center som beskrevet her vil tilbyde de ideelle
træningsforhold for talenter som Philip, samtidig med at
nybegyndere og rekreative udøvere kan nyde godt af projektets
muligheder.

Formål, mål og succeskriterie
Formålet er at skabe ideelle rammer for vandskisport i grusgraven
for alle, fra nybegyndere til øvede, hvor søen rummer både den
enkelte som dyrker vandskisport på hobbyplan og den øvede som
deltager i nationale og internationale konkurrencer. Herudover at
skabe rammer for relaterede vandsportsaktiviteter såsom
wakeboard med kabelbane, vinterbadere, frisvømning, flydende
trampoliner og andre aktiviteter, som kan dyrkes sammen med
vandskisporten.
Målet er at skabe varige og nødvendige faciliteter i den
eksisterende sandgrav som er åbent for offentligheden med
mulighed for at opleve søen fra kanten eller at deltage i de
forskellige vandsport aktiviteter, som følgende:
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Introduktion for nybegyndere





Træning for øvede
Trampoliner i vandet
Vinterbadning

Af faciliteter som danner rammerne om klubben kan nævnes:






Klubhus med udsigtsterrasse
Bådebro
Saunaforhold
Bådgarage og udstyrsopbevaring

Succeskriteriet er at få skabt så velordnede klubfaciliteter, at
klubben vil kunne rumme aktiviteter for børn, unge og ældre.
Vandsportscenteret indeholder ligeledes også faciliteter som
tilgodeser handicappede som også er markant repræsenteret i
vandskisporten i Danmark.
Samtidig skal baneopbygningen opfylde nationale og internationale
krav, således at der kan afholdes nationale og internationale
konkurrencer i vandski og wakeboard.

Organisation
Esbjerg Vandski Klub er organiseret med en bestyrelse som pt. er
den drivende kraft. Når projektet begynder at tage form vil
forskellige arbejdsgrupper blive dannet mht. anlæg, klubhus,
kabelbane samt for de øvrige aktiviteter.
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Projektet har følgende interessenter
Brugere o Faste brugere
Besøgende
Turister
Børn og unge fra skoler og institutioner
Handicappede (blinde, amputerede, kørestolsbrugere)
Virksomheder
Myndigheder - Esbjerg kommune
Lodsejere.
Organisationer - Dansk Idræts Forbund
Dansk Vandski & Wakeboard Forbund

Oplevelsen
Ved ankomst til søen er helhedsindtrykket, at her er der plads til
alle. Et mekka som summer af aktiviteter på såvel vandet som i og
omkring klubhuset, og hvor der er lagt vægt på både det sociale
samvær samt seriøs dyrkning af sporten.
De etablerede skråninger omkring søen danner de perfekte forhold
med fladt vand og lav vind. Søen indbyder til at prøve en tur på
kabelbanen hvor familie og venner kan følge turen helt tæt på fra
det etablerede rekreative område med borde/bænke. Ved siden af
trækker en specialbygget vandskibåd en slalomløber igennem

slalombanen. Foran klubhuset er der etableret en fast startbro som
anvendes af udøvere til at gøre klar til turen og for tilskuere til at
komme helt tæt på. I søen er der udlagt flydende trampoliner som
rekreativ aktivitet til hoppe på og i vandet til en dukkert.
En del af oplevelsen er også om vinteren da faciliteterne kan
bruges af vinterbadere til at få det kolde gys efterfulgt af en sauna
tur.

