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Intervju med Emma Johansson S-37
Boujmaa Guilloul

Poll
Hur många gånger har
ni surfat i år ?
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Titel

Intervju med Emma Johansson S-37

Beskrivning

Intervju med en av ledarna i Red Bull Stormchase

Skriven av

Joakim

Namn - Segelnummer: Emma Johansson S-37
Ålder: 23år
Från: Haga Park, Öland
Sponsorer: Skidsport Bromma, dirtydog eyewear, Fanatic, Simmerstyle, cwd
clothing
Vilken vindstyrka tycker du är bäst/roligast att surfa i ?
Gillar variation bäst såklart, segel mellan 4.0-4.4. Mina roligaste dagar på vattnet
har varit de då förhållandena varit ganska galna och jag har loopat och hoppat
högre än jag vanligen gör.
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Se poll...

Kommer du ihåg vad det minsta seglet du använt var för något och var det
var någonstans ? Berätta.
Japp, det var inte så länge sedan jag körde med överriggat Icon 3.4 i Pozo på Gran
Canaria, närmare bestämt några veckor sedan. Men de mest ”redbullstormrider”
liknande förhållandena jag varit ute i var på Teneriffa i våras. Vinden ökade kraftigt när vi var ute på vattnet o
att jag orkade hålla seglet hela vägen kryssandes in till stranden efter ett långt och roligt pass på

För oss vanliga dödliga så är stormvindar bara för mycket. Kontrollen försvinner och man är glad om
tillbaka helskinnad. Är du inte rädd och har du några tips att dela med dig hur man bäst
Det är ju just det som är den roliga grejen, att man är lite rädd. Man får en sån oerhörd kick av det och går
efteråt. Men man ska respektera förhållandena och bör väl inte segla helt själv/obevakad i de värsta stormarna
innan, dubbelkolla ut/nedhalstamp innan, sånt är extra trisst om det går sönder dessa dagar då man vill vara p
längst. Kör hårt och ladda ordentligt

Slutligen, varför ska just du vinna tycker du?
För att jag inte är rädd att satsa högt och skulle ladda ordentligt framför kamerorna. Det är vad som krävs för
cool och bra film både för oss vindsurfare att titta på men även för alla icke vindsurfare att beundra. Dessutom
det vore extra skoj om jag som tjej vann tävlingen eftersom jag är den enda tjejen i Sverige som ställde upp o
tjejer från de övriga länderna har anmält sig. Jag tror och hoppas att det skulle kunna inspirera i alla fall några
också såklart) att börja ladda.
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Mest lästa: Jericoacoara 2005
Högsta betyg: Bygg en vattentät kamera för en tusenlapp
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