
Kite Regler - Väjningsregler 
Genom att respektera några prioriterade regler så hjälps vi åt att förebygga olyckor på stranden och på 
vattnet. Se till att du och dina surfbuddies förstår dessa internationellt vedertagna regler 

Regel 1 
Surfare som går ut i vattnet från stranden 
har företräde framför inkommande 
surfare. 
 
Varför? 
Tanken bakom denna regel är att vinden 
ofta är byig vid land, den utgående 
surfaren är mer i riskzonen och bör därför 
prioriteras. 

 
 
Regel 2 
Styrbord surfare har företräde framför 
mötande surfare och ska hålla fart och 
kurs så att den andra surfaren har 
möjlighet att undvika honom. 
Minnesregel: ”Vinden i höger öra, det är 
bara att tuta o köra” 
 
Babord surfare har väjningsplikt mot 
mötande surfare genom att anpassa fart 
och kurs eller passera downvind med 
draken (lågt hållen) för att undvika 
kollision. 
 
Varför? 
Det finns ingen särskild anledning till 
denna regel med avseende på 
kiteboarding, men dess ursprung kommer 
från gamla maritima traditioner och 
tillämpas i andra sporter och nautiska 
aktiviteter. 
 

 
 

 
 



 

Regel 3 
När två surfare åker i samma riktning, 
måste den upphinnande snabbare 
surfaren, som kommer bakifrån, väja för 
den långsammare surfaren. 
 
Varför? 
Den som kommer bakifrån har bättre bild 
av situationen och kan ändra sin kurs. 
 

 
 
Regel 4 
Den som surfar en våg har företräde 
framför den som hoppar eller går i 
motsatt riktning. 
 
Varför? 
När man surfar en våg, så är draken 
svårare att navigera och det finns mindre 
utrymme för manövrar. OBS! detta gäller 
inte då vågorna är nära stranden, då gäller 
alltid Regel # 1.  
  
 
Regel 5 
Företräde ska ges till övriga människor på 
vattnet eller på stranden.  
 
Varför? 
En simmare, en annan kajtare eller 
personer som befinner sig på stranden 
kan inte reagera eller manövrera lika 
snabbt som en kitesurfare.  
 

 
 
Regel 6 
För att hoppa måste en du ha en tydlig 
säkerhetszon på 50 meter. 
 
Varför? 
En tydlig down-vind säkerhetszon är 
viktigt att ha eftersom surfaren förflyttar 
sig down-vind när hon hoppar. 

 
 
Regel 7    HA KUL !      


