LEASH

En leash er helt altafgørende for din egen og andres sikkerhed på vandet. Den sikrer, at du altid
er forbundet til dit board. Det er uden tvivl et af de vigtigste sikkerhedselementer i surf og SUP
sporten, og derfor bør du ALDRIG gå på vandet uden en leash.

Værd at vide om en leash
• Du kan få en leash fra ca. 249,- kr. men prioritér god kvalitet (besøg din lokale surfbutik)
• Velkrobåndet er ofte tilpasset til at kunne nå om din ankel eller læg (ancle or calf leash)
• Test din leash før du går på vandet - lav fx et kraftigt træk i den.
• Husk at vedligeholde din leash hver gang du har været på vandet. Det kan du gøre ved at
vaske den i ferskvand og hænge den ordentligt til tørre.

’Coiled’ eller ’straight’ leash?
En coiled leash er en snoet leash, og ligner en form for telefonledning. Den bruges typisk ved
SUP touring og racing, hvor den dels sikrer, at du ikke har et ‘drag’ i vandet (som også kan samle tang og andet op) og dels, at du ikke træder på leashen, hvis du fx træder tilbage på boardet
for at lave en vending.
En straight leash er lige og forkortes ikke. Den bruges typisk, når man surfer bølger, hvor man
ønsker at undgå, at leashen trækker boardet hurtigere tilbage mod en, når man falder i vandet.
Desuden betyder det ikke noget, at leashen ligger en smule i vandet, når man surfer på bølgen.

Undgå at krølle din leash sammen i en kasse et sted, da den i så
fald ligger og mugner og ruster/
mørner.
Vælg en leash med den rigtige
længde. Har du en for kort leash,
når du surfer bølger risikerer du,
at boardet rammer dig, når du
vælter i vandet. Omvendt kan en
for lang leash være til fare for andre surfere i vandet.
Til surfing bør en leash være en
smule længere end dit board.

