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Izaicinājums ātrumam: 
Ziemas vindsērfings beidzot iznācis uz ziemas 
sporta veidu skatuves. Bet Latviju varētu saukt 
par ziemas vindsērfinga lielvalsti, jo mums ir 
pasaules un Eiropas čempions Jānis Preiss, 
dēļu ražotāji Hiberna, vienīgie tādi pasaulē, 
un galvenais – entuziasms vindsērfinga 
dzīvesveidu turpināt visa gada garumā!ziemas 

vindsērfings

«Ziemas vindsērfings dod citu 
sapratni par buru, ātrumu, vēju, 
jo ledusdēlim berze pret ledu 
ir niecīga, līdz ar to bieži vien 
sasniedzam ātrumu, par ko 
vasarā varētu tikai sapņot.»

Jānis Preiss, pasaules  
un Eiropas čempions  
ziemas vindsērfingā.
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Nevar pateikt precīzu 
ziemas vindsērfinga 
rašanās gadu, bet, 
kā apgalvo paši sēr-
feri, – valstīs, kurās 

iespējams nodarboties ar vindsēr-
fingu vasarā, bet ziemas ir sasodī-
ti aukstas un garas, kāds vienmēr 
ir mēģinājis sērfot ziemā uz aiz-
salušām ūdenstilpēm, izmantojot 
vasaras buras un kaut kādu slīdo-
šu, nemotorizētu ierīci zem kājām. 
savukārt pārbaudāms fakts ir tas, 
ka šogad somijā pasaules čempio-
nāts ziemas vindsērfingā notiks 
jau 31. reizi. tātad jau vairākas 
desmitgades sērferi ķer vēju gan 
vasarā, gan ziemā. 

Pasaules  
līmenis latvijā

Pēdējo gadu laikā ziemas vind-
sērfingā iesais tās arvien vai-
rāk braucēju Kanādā, Krievijā, 
skandināvijā, austrumeiropā un 
pat Holandē, kur pagājušā gada 
nacionālajā čempionātā piedalījās 
gandrīz 100 cilvēku. latvija starp 
pārējām Baltijas valstīm, iespē-
jams, tikusi vistālāk attīstības 
ziņā, pirms dažiem gadiem nodi-
binot Ziemas vindsērfinga klubu, 
veicinot pirmā starptautiskā zie-
mas vindsērfinga portāla www.
winterwindsurf.com veidošanu un 
organizējot pirmo eiropas kausu 
ziemas vindsērfingā. 

«divu gadu laikā attīstījām 
eiropas kausa norises kārtību un 
nostiprinājām sadarbību kā ar 
vietējiem, tā ārvalstu sadarbī-
bas partneriem un entuziastiem. 
Pagājušajā sezonā ar labiem pa-
nākumiem pirmo reizi tika rīkots 
eiropas atklātais čempionāts,» 
iespaidos dalās laura Komisāre, 
Ziemas vindsērfinga kluba otrās 
sezonas vadītāja.

sacensībās līdztekus ierastajai 
kursa disciplīnai līdzīgi kā vasarā 
strauji attīstās slaloms. «Man pa-
tīk abas disciplīnas. tā kā esmu 
burātājs, tad kursa braukšana ir 
krietni interesantāka no taktikas 
viedokļa, bet slaloms ir tehnis-
kāks,» apgalvo jānis Preiss, pa-
saules un eiropas čempions zie-

«es braucu savam priekam, lai 
būtu ar vēju un nešpetni lielo 
ātrumu! Pateicoties ziemas 
vindsērfingam, sezonai nav 
tik liels starplaiks, ja nebrauc 
uz siltajām zemēm, tāpēc var 
turpināt trenēties mīļākajā 
sporta veidā. Prieks, ka ziemā 
man izdodas tie manevri, ku-
rus vasarā grūti pielauzt,» – 
GundeGa tūtāne, burātāja 
ar 21  sezonas (gan vasarā, 
gan ziemā) pieredzi.

mas vindsērfingā. Bet brāļi igauņi 
uzskata, ka tieši slalomā ir nākot-
ne, vēl īpašu uzmanību pievēršot 
frīstaila attīstības iespējām. arī 
latvijā ir vairāki braucēji, kas pie-
vērsušies tieši frīstaila apguvei, 
kaut gan jāteic, ka mūsu braucēji 
ir pasaules līmenī, ja ne labākie, 
visās disciplīnās. 

labāko dēļu  
ražotāji latvijā

Ziemas vindsērfinga dēļi lielā-
koties top garāžās, stiķējot kopā 
visu iespējamo – kalnu slēpes, 
snovborda dēļus, dažādu vei-
du slieces, koka plāksnes utt. 1   
tomēr latvijā ziemas vindsērfinga 
entuziasti vienmēr mēģinājuši iet 
soli tālāk un izstrādāt iespējami 
manevrētspējīgas ziemas vindsēr-
finga dēļu konstrukcijas. 

jau pirms vairākiem gadiem 
Uldis un Krišjānis tūtāni darbojās 
pie T2 iceboards dēļu 2   izgatavo-
šanas. «nav jau tā, ka mans tēvs 
(Uldis tūtāns) atklāja ameriku, jo 

kaut kādas bildītes internetā bi-
jām atraduši, bet pati konstrukcija 
tik tiešām bija izgudrota tepat 
latvijā. tas, ko internetā varēja 
atrast, bija dēlis uz trīs slidām un 
vasaras vindsērfingam līdzīga bija 
tikai iespēja piestiprināt buru pie 
dēļa. ar tādu trīs slidu dēli varēja 
braukt tikai taisni un pavisam lēni 
griezties. Mūsu izstrādātā kons-
trukcija bija dēlis uz četrām sli-
dām, daudz dinamiskāks un salī-
dzinoši ļoti līdzīgs vasaras dēļiem. 
vienīgais, kas ļoti atšķiras brau-
cot, ir tas, ka nav viļņu, pa kuriem 
dēlis kratītos, tāpat nav iespējams 
uzlēkt. varbūt arī labi, jo šādi, 
līgani braucot, var izpildīt tādus 
trikus, kādi vasaras vindsērfingā 
jāmācās vairākus gadus!» stāsta 
Krišjānis. Šobrīd tēvs un dēls ar 
T2 iceboards izgatavošanu vairs 
nenodarbojas, jo iesaistījušies no-
pietnākā projektā – Hiberna. 3

Hiberna ir vienīgais uzņē-
mums pasaulē, kas rūpnieciski 
ražo ziemas vindsērfinga dēļus, 

piedāvājot tos elementāri no-
pirkt internetā www.hi berna.
lv. «Kopš 90. gadu sākuma jau 
kādi 10 meistari ir nopietni 
piestrādājuši pie dēļu attīstī-
bas latvijā – jāmin Uldis un 
Krišjānis tūtāni, aleksandrs 
Ļeontjevs, juris vasioleks, elmārs 
smiltenieks. 2007. gadā uz ko-
pējās pieredzes bāzes tika radīta 
Hiberna. Zināšanas «iepakotas» 
kvalitatīvā industriālajā dizainā, 
ko izstrādāja dizaina klubs Nordi 
(Miks Pētersons), edgars liepiņš 
un ervīns Pastors. rezultātā zie-
mas vindsērfings šobrīd arī glo-
bāli piedzīvo renesansi. Hibernas 
dēļi šobrīd jau ir eksportēti uz 
asv, Krieviju, somiju, Zviedriju, 
Holandi, vāciju, Beļģiju, Franciju, 
Igauniju un lietuvu,» par Hibernas 
darbību stāsta vadītājs ričards 
liepiņš. Hibernas nākotnes plāni 
vairs neesot saciparoti, bet ričards 
pārliecināti apgalvo, ka pats gal-
venais – saražot tik daudz dēļu, lai 
pietiek visiem gribētājiem!
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Garāžas variants.

Hibernas 
dēlis. 
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T2 iceboards.

Jaunās konstrukcijas dēlis uz četrām 
slidām ir daudz dinamiskāks un 

salīdzinoši ļoti līdzīgs vasaras dēļiem.

Kas ir tas,  
kas aizrauj?
Kāpēc nodarboties ar ziemas vindsērfingu? 

Padomi 
iesācēJiem
līdzīgi kā kalnu slēpošanā vai 
snovbordā, ziemas vindsērfin-
gam nepieciešamas speciālas 
vietas, apstākļi un inventārs. 
atšķirībā no kalna, kur jāmaksā 
par pacēlāju, ziemas vindsēr-
finga bonuss ir bezmaksas eze-
ra plašumi, kurus var izmantot 
visos iespējamos virzienos. 
savukārt braukšanas prasmju 
apguvei noteikti noderēs piere-
dzējušu braucēju padomi!

vieta. Piemērotāko vietu 
atrast izdosies visdrīzāk pēc 
dzīvesvietas, jo ziemas vind-
sērfingam der jebkura kārtīgi 
aizsalusi ūdenstilpne, ja vien 
pūš vējš un gludo ledu neklāj 
bieza sniega kārta. rīgā vie-
na no populārākajām ziemas 
vindsērfinga pulcēšanās vie-
tām ir Ķīšezerā, Vindsērfinga 
klubā 360, kur pēc lieliskas 
vizināšanās var baudīt karstus 
dzērienus un garšīgus ēdienus 
Cabo kafejnīcā.

inventārs. nozīmīgākās in-
ventāra sastāvdaļas būs ziemas 
vindsērfinga dēlis un buras, 
kas izmantojamas gan ziemā, 
gan vasarā. Pieredzējušākie 
braucēji izmanto arī trapeci, 
bet pirmajiem mēģinājumiem 
var iztikt bez tās. 

aPĢērbs. ja garderobē stāv 
kalnu slēpošanas vai snovbor-
da apģērbs, tajā skaitā cimdi, 
tas būs arī perfekts ziemas 
vindsērfinga tērps. ja nē, tad 
noderēs jebkuras siltas un 
vēlams ūdensnecaurlaidīgas 
bikses un jaka. 

sarGi. no drošības viedokļa 
noteikti noderīgi ir sargi ce-
ļiem, elkoņiem un, protams, 
ķivere un aizsargbrilles, jo no 
slidošanas pieredzes visi zi-
nām, kādus zilumus var dabūt, 
krītot uz ledus. jāpiebilst, ka 
kritieni gan nav tā biežākā 
parādība ziemas vindsērfin-
gā  – vismaz salīdzinājumā ar 
iesācēju snovbordistu.

un tad aiziet – nostājies uz 
dēļa, pacel buru, noķer pirmo 
vēju, un ir!

www.winterwindsurf.com  
vispārīgas ziņas, tajā skaitā 

par sacensībām;

www.hiberna.lv 
informācija par Latvijā  

ražotajiem dēļiem,  
to iegādes iespējām;

www.wissa2011.org 
informācija par pasaules 

čempionātu Somijā.

NodErīgaS SaitES  
par ziemas vindsērfingu:

«labākais veids, kā 
ķert adrenalīnu ziemā! 
turklāt pietiek ar 15 mi-
nūšu instrukciju, lai 
spētu iemācīties braukt, 
salīdzinājumā ar vasaru, 
kad parasti vindsērfingu 
uzskata par ļoti sarež-
ģītu sporta veidu.» teic 
tomass jirjo, eiropas 
kausa posma organizē-
tājs Igaunijā.

«tā ir alternatīva vasaras jeb parastajam vindsērfin-
gam, ja netaisies ziemu pārlaist siltākā vietā. no ot-
ras puses – ziemas vindsērfings dod citu sapratni par 
buru, ātrumu, vēju, jo ledusdēlim berze pret ledu ir 
niecīga, līdz ar to bieži vien sasniedzam ātrumu, par 
ko vasarā varētu tikai sapņot,» tā jānis Preiss, pa-
saules un eiropas čempions ziemas vindsērfingā.

«lai visu ziemu nebūtu nepacietīgi jā-
gaida vasara, kāpju uz ledus dēļa un 
attīstu savas prasmes, tajā skaitā pie-
dalos sacensībās, kas ir jauns rūdījums 
un pieredze. Ziemas sacensības vienmēr 
tiek noslēgtas ar kādu karstu dzērienu 
un rezultātu apspriešanu pirtiņā,» stāsta 
mikus bēvalds, eiropas čempions zie-
mas vindsērfingā junioru grupā.

«sērferiem – tāpēc, ka ziemā vasaras 
vindsērfings nedarbojas. Un ziema ir 
gara. ja vindsērfings būtu tikai sports, 
tad to varētu aizstāt ar kādu no ziemas 
sportiem, bet tas ir arī dzīvesveids, un 
to mainīt nav viegli. tiem, kuri kaut reizi 
mēģinājuši sērfot – tāpēc, ka ziemā apgūt 
vindsērfingu ir daudz vieglāk! veltot vind-
sērfingam pārdesmit stundu ziemā, pāriet 
uz vasaras dēli ir daudz vienkāršāk, jo 
bura un vējš jau ir kļuvuši par palīgiem, 
lai noturētu līdzsvaru uz sākumā tik zval-
stīgā vasaras vindsērfinga dēļa,» stāsta 
ričards liePiņš, Hibernas vadītājs.

«Mans draugs ir tautā plaši 
pazīstams burātājs, kurš visu 
ātri ierādīja – viņam droši 
vien kauns, ka citiem sievas 
un draudzenes brauc! jau 
pirmajā dienā radās sajūta, 
ka tā tikai darīšanas vaina un 
ar katru reizi sanāks arvien 
labāk. nu, feina tā lieta – 
ezera ledus klajums, saule, 
ja ir vēlēšanās – mūzika 
«ausīs» un traucies kā tāds 
pūķis pāri ezeram. arī sunim 
prieki – var lēkšot līdzi un 
pagriezienos slidināties. Šajā 
pasākumā var tikties visi – 
gan pieredzējuši burātāji, 
gan cilvēki bez jebkādas pie-
redzes, gan arī tie, kas skais-
tā ziemas dienā, karstu tēju 
no termosa malkodami, vēlas 
noraudzīties burās un just 
līdzi,» – dana GonaGo, iz-
devniecības Zappa Publishing 
līdzīpašniece.
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