KONCEPTET
Junior Fun Tour
Junior Fun Tour konceptet blev skabt for at opfylde behovene til en vandskikonkurrence for børn,
hvor den vigtigste ingrediens er SJOV– på land og på vand.
Turen stræber efter at opnå to mål:
Det første mål, er at bringe nye folk som aldrig før har haft mulighed for at opleve vandski og
wakeboarding, ind i den spændende verden af vandsport. Det kræves ikke at deltagerne har opnået
et bestemt niveau inden de deltager. Børnene bliver inddelt i tre forskellige niveauer, hvor A er
anset som det højeste kvalifikationsniveau, B anses det mellemliggende niveau, og X er for første
gangs deltagere – som også vil få mulighed for at få en god oplevelse på vandet sammen med andre
begyndere.
Turen gør det muligt for alle deltagere at få nye oplevelser med andre, uanset hvilket niveau man
befinder sig på. Derudover giver det mulighed for at få hyggelige og sociale oplevelser på land,
såvel som på vand.
Disciplinerne
Disciplinerne i Junior Fun Tour er slalom og trick. Vi ønsker ikke at presse børnene til at vælge en
disciplin frem for en anden, hvorfor de også har lov til at konkurrere i flere discipliner såfremt de
ønsker dette. Jo flere discipliner de deltager i, des større chance er der for at tjene flest point til det
samlede resultat. Vi er klar over, at ikke alle klubber har en hop-rampe, og derfor indgår denne
disciplin ikke i konceptet. I DVWF opfordrer vi dog de klubber som har en hop-ramp til at udbyde
hop som en mulig aktivitet evt. lørdag aften. Der skal ikke indgå nogen for for måling. Målet er blot
at introducere børnene til disciplinen.
Junior Fun Tour stop - Krav
Hver Junior Fun Tour sæson skal have mindst tre stop. Konkurrencen skal begynde lørdag morgen
og fortsætter hele weekenden. Hver værtsklub er forpligtet til at holde børnene beskæftiget med
alternative aktiviteter på land. Dette for at opbygge stærke sociale relationer mellem de unge
mennesker. Klubben er også ansvarlig
for servering af mad og drikkevarer hele weekenden, samt for at organisere et sted under opsyn,
hvor børnene kan overnatte fra fredag aften til søndag. Der skal være en fra klubben som overnatter
sammen med gæsterne fra de andre klubber. Hvis dette ikke er muligt så skal der som minimum
overdrages en nøgle så gæsterne har adgang til klubhuset.
Klubben skal stille med ordentligt sanitære forhold til konkurrencen. Hvis ikke klubben har egne
faciliteter der opfylder dette krav så må der lejes en toiletvogn.

Præmier
Deltagerne optjener point efter placering ved hvert stop, og det sidste stop i sæsonen betragtes som
finalen, hvor alle bliver belønnet med præmier. Vinderne (en dreng og en pige) i Junior Fun Tour
niveau A vil modtage hovedpræmien - en uges ophold med undervisning i vandski hos Active
Skiing Waterski School i Orlando, Florida (eksklusiv rejseomkostninger). (Hovedpræmien er
suspenderet indtil videre. Der arbejdes på at finde en ny hovedsponsor)
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Medier
På www.vandski.dk kan alle deltagere, forældre, foreninger, sponsorer og alle andre interesserede i
Junior Fun Touren finde alle de oplysninger, de har brug for.
For yderligere informationer om Junior Fun Tour, kontakt udviklingskonsulent Rasmus Mikkel
Søndergaard på udviklingskonsulent@vandski.dk eller tlf. 42 43 77 15
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