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Przedwczoraj, w warunkach wiatru o sile dochodzącej do 12 stopni w skali Beauforta, wyszli na mor
Red Bull Storm Chase. Wśród nich byli reprezentanci Szwecji: Kristoffer Living i Emma Johansson,
zgłoszenie swojej kandydatury do uczestnictwa w zawodach Szwedka zdecydowała się
Uznała, że nie ma przecież nic do stracenia. Tak jak wtedy, gdy w wieku 19 lat dała się
nauką pływania na desce z żaglem. Od tej pory windsurfingowi podporządkowane jest prawie ca
Windsurf Beginner Classes
Low Price Guarantee! Action Sports Maui's
Essential Windsurfing Class.
www.BigKahunaHawaii.com

Nie od dziś wiadomo, że Szwecja to kraj, w którym na kamieniu rodzą się kobiety bez kompleksów, nie pozostawiaj
wyłączność. Kompleksów nie miała też Emma z powodu dość późnego wieku wejścia w świat wyczynowego sportu. Rozp
pierwszych w jej życiu profesjonalnych zawodach wave w szwedzkim Abbekas znalazła się na najwyższym stopniu podium
windsurfingowego stażu. W 2005r. postanowiła spróbować swoich sił na zawodach poza Szwecją. Wywalczył
mistrzostwach freestyle'u w szwajcarskiej Silvaplana. Na krajowym podwórku była druga w końcowym rankingu tej
konkurencji.

24-letnia Szwedka musi jednak wciąż pracować na swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Podobnie jak w sezonie 20
tak i w tym wciąż zajmuje miejsca w drugiej dziesiątce na PWA. Na Pozo na była 17. w wave i freestyle'u, a na Fuertavent
13. w tej drugiej kategorii. Humor poprawić jej mogło zwycięstwo w lokalnych zawodach w El Yaque na Isla Margarita. By
może to wydarzenie sprawiło, że jest to jeden ze spotów, do którego Emma najchętniej wraca. To właśnie na tej
wenezuelskiej wyspie szlifuje swoje Volcano i Willy Skipper - tricki uważane za jej specjalność. Tam też zaczę
Forward Loopy, na punkcie których niemal oszalała tak, jak oszalała wcześniej na punkcie windsurfingu w ogóle. Spoty, ja
sama przyznaje, chciałaby zaliczać ciągle nowe, bo nie ma tego jednego "jedynego", ale Forward Loopy musz

Na wspomnienie wyjazdu do RPA, gdzie zaczynała przygodę z deską i żaglem, na twarzy Emmy pojawia się u
windsurfingu odradzali jej to miejsce. Wiadomo, fale oceaniczne, nawet jeśli łagodne, bynajmniej nie pomogą
te trudności nie były jej udziałem, ponieważ wraz z koleżanką znalazły lokalne jezioro, znakom
pierwszymi postępami szybko przeniosła się na otwarte morze. Niestety nie zdąż
kończyło się na tym, że powracała do brzegu leżąc na desce. RPA to także wspomnienie najb
w jej życiu, gdy skoczyła na bungee z 216m.

Kolejną szaloną rzeczą, jaką zrobiła Szwedka, było oczywiście wystartowanie przedwczoraj w
przechodzą na myśl, że ta niewielka (166cm) zawodniczka wypłynęła na rozszala
Pewnie pojawiały się głosy, że życie jej niemiłe. Z przekorą dodajmy, że był to akurat dzie

Cel, jaki stawia sobie Emma na przyszły sezon, to znalezienie się w światowej pierwszej dzie
freestyle'u. Dotychczas pieniądze z nagród nie były wystarczające, więc Szwedka stale musi
finansować swoje wyjazdy. Chciałaby również wznowić przerwane po trzech semestrach stud
eksternistycznym. Życie składające się z częstych podóży i surfowania w egzotycznych
zakątkach świata całkowicie jej odpowiada i tego stanu rzeczy na razie chyba nie
zamierza zmieniać.

http://extremalni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=84

2007-06-28

extremalni.pl - Studia przeminęły z wiatrem

Sida 2 av 2

Polecamy także artykuły:
Sztorm doda ci skrzydeł
IR 777 czyli Fighter z Zielonej Wyspy
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