Surfere
Familien Bühlmann
Thomas (42), Klaudia (41)
Kirstin (12), Berger (10)
”Forholdene var helt perfekte til

windsurfing – både til børn og
voksne”
Familien Bühlmann bor nord for Hannover, hvor Thomas
arbejder som tømrer og Klaudia som sekretær. Både
forældrene og de to børn kan godt lide at være aktive,
når de er på ferie. For nogle år siden prøvede de at
windsurfe, og de blev alle ret glade for vandsporten.

Drømmer om…
… perfekte vejrforhold til windsurfing og
familiehygge .

Derfor har de bestemt, at årets feriedestination skal
være et sted, hvor hele familien har mulighed for at
windsurfe. Det må også gerne være et sted, hvor det er
hyggeligt at opholde sig, og hvor der er andre
aktiviteter. Thomas og Klaudia investerede sidste år i
deres egne boards, så det skal være muligt at komme til
destinationen med bil. Dog skal der ikke være for langt
at køre — ungerne kan hurtigt blive utålmodige på
bagsædet.

Surfere
Før ferien: Hvor kan vi windsurfe og holde ferie?

Efter ferien: Oplevelsen fortsætter derhjemme

Familien begynder at lede efter windsurfing-muligheder i nabolandene ca. et
halvt år før, de vil rejse, da de allerede her har planlagt hvilke uger, de skal
holde ferie. Efter en google-søgning finder Thomas ud af, at der ved Ringkøbing
Fjord er gode muligheder for at windsurfe, og her er det samtidig sikkert for
børn at windsurfe.

Når Thomas kommer hjem fra ferien, opdaterer han sin blog med billeder,
videoer og beskrivelser fra ferien. Han deler meget gerne ud af sine surf– og
oplevelseserfaringer fra Danmark med venner og bekendte — både online og
offline.

Thomas, som selv har en blog, hvor han skriver om forskellige ting i sit liv,
finder billeder og blogindlæg fra andre familier. Både nybegyndere og øvede,
som har besøgt Ringkøbing Fjord, roser surf-stederne og de andre aktiviteter i
området. Han beder Klaudia om at finde et dejligt sommerhus med udsigt over
fjorden, og hun booker det online. De noterer også nogle informationer ned,
bl.a. navnet på en windsurfing-skole, som det er relevant for børnene at
komme på.
Når tiden nærmer sig ferien, pakker familien bilen, indstiller GPS’en og så er
det af sted mod nord.

Under ferien: Ikke kun surfing
Hver morgen over morgenmaden tjekker familien vejrudsigten på iPad’en og
planlægger dagen. De surfer ikke hver dag, men nyder også at bruge tid i og
omkring sommerhuset. Familien besøger bl.a. et vikingemuseum og tager på
skovtur. De bruger meget tid i surf-centret, hvor de får gode råd og vejledning,
bruger bad og omklædningsrum og møder andre surf-familier. I de tilknyttede
butikker køber de også både udstyr og souvenirs med hjem. Familien er ikke
meget online under ferien, men Klaudia lægger indimellem et par billeder af
ferien på det tyske sociale medie Verkenntwen.

Børnene kunne slet ikke få nok af alle vand– og legeaktiviteterne, så det er
formentlig ikke sidste gang, Familien Bühlmann holder ferie ved den danske
vestkyst.

Vigtige ting i kufferten
Våddragt, badetøj og surf-udstyr til hele familien
Smartphone
Spejlreflekskamera

Det er en udfordring, hvis…
… der ikke er mulighed for, at hele familien kan surfe.

Typiske spørgsmål
Hvad er historien bag denne udstilling?
Er der nogen kulturelle begivenheder rettet mod teenagere?

