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Hej! 

Jag provade surfski första gången 2011 och har sedan den dagen varit fast i sporten och äventyret. Jag 

minns första gången jag paddlade på fjorden, det var samma år och jag hade precis köpt min första 

surfski. Jag minns inte hur det kom sig att jag paddlade just på fjorden och vem som hade tipsat mig, 

men jag minns hur jag fick surf på surf och hur jag tänkte ”här måste jag paddla igen” och ”det här stället 

måste andra få kännedom om”. Sedan den dagen har jag utforskat fjorden och fått uppleva många 

fantastiska downwindturer som avslutats i eufori. Jag förvånas fortfarande över hur lite vind det behövs 

för att det skall bli lekstuga och hur surfvänliga vågorna på fjorden är. Min ambition med den här guiden 

är att inspirera andra till att paddla downwind på Kungsbackafjorden och att dela med mig av min 

erfarenhet. 

Detta är första upplagan av Fjordguiden och i skrivande stund har jag redan planer på nästa version. Jag 

har i samrådan med några ”locals” två nya iläggsplatser under luppen och så fort det blir vår och rätt 

vindar kommer jag att utforska dessa nya turer. Den ena turen kommer förhoppningsvis att bredda 

vindriktningsregistret för fjorden eftesom jag tror den kommer att bli bra på rak sydväst. 

Förutom att fjorden erbjuder lättsurfade vågor så öppnar den upp för downwind på fler vindriktningar 

än nord och sydost, de riktningar som vanligen gäller för downwind längs västkusten. Dessutom erbjuder 

fjorden en relativt säker miljö eftersom det är nära in till land och kustlinjen består till största delen av 

stränder. Desstom är de olika iläggs- och upptagsplatserna relativt lättillgängliga med bil.  För egen del 

känner jag mig alltid trygg under en downwind på fjorden, hur mycket det än blåser. Till exempel 

”Snällturen” där man kan få 100% downwind, har jag provat i näst intill storm. Det var bara att sätta sig i 

skin och åka med. I samma vindstyrka skulle jag inte ge mig ut på öppet hav.  

För att bli en duktig surfskipaddlare krävs dock att man tränar på fler vågförhållanden än de som råder 

på fjorden. Det är då turerna från Ringhals lämpar sig väl eftersom vågorna där beter sig mer som på 

övriga ställen längs Sveriges kust.  

 

Jag hoppas du får nytta av Fjordguiden och att du får 

många sköna downwindturer på Kungsbackafjorden. 

Jag har försökt att gradera turerna efter svårighetsgrad 

men oavsett om turen är lätt eller svår så måste du 

alltid kunna reentra din surfski. Och ha alltid med dig 

telefon i ett vattentätt fodral.  

Om du har en downwindtur som kan passa i 

Fjordguiden, och vill dela med dig, så hör av dig! 

 

Vi ses på fjorden! 

Emma Levemyr 

 

 



 

1: Snällturen 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SSO-SSV 
9km  
Draget, Gottskär 
Daggudden 
Lätt 

 
Den här turen är perfekt att börja med om du inte tidigare paddlat på fjorden och kanske 

inte har så mycket erfarenhet av downwindturer. Turen är också bra för de mer erfarna 

som vill njuta av fantastiska vågor vid vindstyrkor runt kuling eller mer (då det kan vara 

för tufft för någon av de andra turerna). 

 

Turen är lagom lång och det är aldrig långt till land. Om du vill förlänga turen så börja 

med att paddla söderut mot vind och vågor för att sedan vända när det passar. Sikta i så 

fall på Fjordskär, den lilla ön med det vita märket. 

 

Om vinden har legat på syd under åtminstone en halv dag finns här små men fina 

surfvågor redan vid 5 m/s. 
 

 

  
Fjordskär – den sydligaste ön i Kungsbackafjorden. 

 



  

2: Hållsund runt (”Hell of a ride”) 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SSO-SSV 
18km  
Röda Holme 
Daggudden 
Svår 

 

Detta är min favorit, här får man känna på Kungsbackafjordens största vågor. Dessutom 
får man verkligen möta havet och testa sin förmåga i alla vågriktningar. Det är inte 
ovanligt med brytvågor mitt för udden vilket gör det hela än mer äventyrligt.  
Jag rankar denna tur som den tuffaste av alla turerna och för egen del paddlar jag inte 
turen på vindstyrkor över 14m/s. Paddlaren måste behärska re-entires till fullo eftersom 
turen på sina ställen inte tillåter några längre badaktiviteter. 
 
Från hamnen kan man välja att paddla antingen rakt mot Malö eller följa kusten ”on 
paddler’s left”. Första alternativet är längre men erbjuder aningen mindre vind och 
vågor. Detta är ett bra alternativ om man av någon anledning behöver en kort paus 
innan ”äventyret” börjar (typ starta kameran, kissa eller samla mod). Runt udden är det 
berg-och dalbana. Ha god marginal till udden, där är alltid spegelsjö! Planera inga stopp 
här! Runda udden och casha in den välförtjänta downwinden. Njut av hur vågorna 
ändrar storlek och karaktär hela vägen in till Daggudden. 
 
Vågorna precis vid udden är mäktigt stora men inte alltid lättsurfade. När du passerar 
Fjordskär blir vågorna mer regelbundna och förutsägbara och det är här som de 
klassiska fjordförhållandena börjar visa sig. Mitt för Gottskär och upp till Kalvö är 
vågorna som bäst i förhållande till storlek och tillgänglighet/regelbundenhet. Sista biten 
från Kalvö till Daggudden blir det ganska platt fast ofta är det fortfarande surfbart.   
 
 

 

 
 

 



  

3: Fjordturen 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SSO-SSV 
15km  
Gårda brygga  
Daggudden 
Mellan 

Fjordturen är en klassiker med snäll motvindspaddling som uppvärmning.  
Under turen får du uppleva mycket av det fjorden har att erbjuda utan allt för stor 
insats. Svåraste partiet på turen är passagen mellan Gårda Brygga och Vindö samt 
rundningen av Ramnö. Var försiktig vid rundningen av Vindö där du skall paddla 
igenom en grund passage. Håll dig i mitten av passagen så slipper du grundstötningar. 
Paddla gärna nära Inre- och Yttre Lön och välj sydligaste passagen (av tre möjliga) ut i 
fjordrännan, se kartan nedan. På så vis vinner du höjd och får ytterligare några surfar. 
Vågorna här ute är alltid en storlek större än vågorna utanför Draget/Gottskär.  
Här kan man välja att paddla en stund mot vågorna ut mot Fjordskär för att få känna på 
berg-och dalbanan. Även om vågorna är stora är de alltid runda och snälla, d.v.s. de 
bryter sällan. 
 

 
 

Detta är turen jag har paddlat flest gånger av 

alla turer och den användes som tävlingsbana 

under surfskiracet King/Queen of the Fjord 

2013. 



  

4: Ringhals lilltur 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SSO-SO 
18km  
Videbergs hamn 
Gårda Brygga 
Mellan 

 

Bra träningsrunda med mycket downwind! Turerna från Ringhals går egentligen inte på 
fjorden utan utanför fjorden. Vågorna är inte lika symmetriska och kontinuerligt rullande 
som på fjorden och här krävs det aningen mer erfarenhet och koncentration för att länka 
vågor och få ett bra flyt. Det är därför jag tycker detta är en bra träningsrunda.  
Eftersom vinden kommer från land blir vågorna inte så stora men det går i princip alltid 
att hitta surf. Här kan det räcka med 6m/s för att få en bra tur. 
 
Håll alltid ut en bit efter starten innan du påbörjar downwinden, se kartan. Var aktsam 
med riktningen, tag alltid med kompass eftersom det är svårt att se Åsas udde som du 
skall runda senare. Undertecknad har vid två tillfällen paddlat fel under just denna tur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5: Ringhals stortur 

 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SO-SSO 
29km  
Videbergs hamn  
Daggudden 
Mellan 

 

Förbereder du dig för Seamasters, ett VM eller liknande, är detta en tur att 
rekommendera. Detta är också turen för dig om du har ett stort uppdämt behov av 
downwind och vinden ligger på SSO. Den innehåller det mesta ur downwindsynpunkt och 
den är lång. Första halvan erbjuder normala havsvågor medan andra halvan erbjuder 
fjordens fina, lätta och symmetriska vågor. Under turen får du garanterat öva på 
traversering (även kallat ”snesurf”), speciellt sista biten mot Fjordskär/fjordens inlopp.  
 
Håll alltid ut en bit efter starten innan du påbörjar downwinden, se kartan. Som alla turer 
från Ringhals rekommenderar jag kompass för att hitta rätt. Glöm inte att ta med vätska 
och energi! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6: Prova-på turen 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

SSO-SV 
5km  
Draget 
Klockarebryggan 
Lätt 

 

Den här turen är perfekt om du vill introducera någon till surfski och downwindpaddling. 
Sträckan är kort men erbjuder den finaste surfsträckan på fjorden. Den här turen har jag 
paddlat ett antal gånger i SS2 med nybörjare i baksätet. Som nämnts i tidigare 
turbeskrivning går det fint att börja paddla söderut från Draget för att möta vågorna och 
vinna höjd. Vänd när det blir för svårt. 
 
Klockarebryggans hamn kan vara svår att hitta första gången eftersom det finns många 
små hamnar längs vägen. Ta fasta på att du inte skall passera Kalvö. Som landmärke finns 
en liten röd träbyggnad och utanför den en liten sandstrand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7: Desperados 

 

 

Vindriktning: 
Sträcka:  
Ilägg:  
Upptag:  
Svårighetsgrad:  
 

O-SO 
22km  
Videbergs hamn  
”Viken”  
Mellan 

 

Detta är turen för den riktigt desperata surfskipaddlaren som inte orkar vänta ut den 
ostliga vinden som på sommaren kan hålla i sig frustrerande länge. Det är enormt mycket 
körande för 20km downwind och att ha chaufför är nästan en förutsättning. Turen är 
dock mycket vacker eftersom den går på öppet hav, långt från land och förbi Malös 
utsida.  
Eftersom det är frånlandsvind som gäller för denna tur så krävs en del vind för att det ska 
bli vågor, gärna 8m/s. Turen upplevs platt från början med i takt med att du ökar 
avståndet till land kommer vågornas storlek att öka. Det känns nästan tråkigt att efter 20 
kilometer avsluta turen då vågorna är som bäst. 
 
Håll ut en bit från Malö då det är grunt.  
 
Som upptagsplats anges ”Viken” (Viken vid Sönnerbergen”) men givetvis finns andra 
möjligheter för att slippa köra hela vägen ut till Orreviken. Ett tips är här den lilla hamnen 
vid Råö. Dock har jag inte testat detta och turen utökas i så fall med några kilometer. 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Jag hoppas du får nytta av Fjordguiden och att du 

får många sköna downwindturer på 

Kungsbackafjorden. Jag har försökt att gradera 

turerna efter svårighetsgrad men oavsett om turen 

är lätt eller svår så måste du alltid kunna reentra 

din surfski. Och ha alltid med dig telefon i ett 

vattentätt fodral.  

Om du har en downwindtur som du tror hör 

hemma i Fjordguiden och som du vill dela med dig 

av så hör av dig! 

 

Vi ses på fjorden! 

Emma Levemyr 

Beskrivning av iläggs- och upptagsplatserna 

Daggudden - Forsbäck 

Daggudden är bryggan längst in i fjorden på Onsalasidan. Det ser till viss del ut som ett 

skrotupplag eftersom det står ett antal gamla båtar och skrov uppställda här och där. Här är 

enklast att ta upp sin ski längst in i rännan precis där bryggan tar slut. Botten är dyig och det är 

svårt att ta sig upp utan att bli blöt. Upptaget är skyddat från vind och vågor och ligger på 

bekvämt avstånd till bilparkeringen. 

Kör E6 söderut, tag av mot Kungsbacka/Onsala/Gottskär och kör sedan söderut mot fjorden. 

Efter cirka 1500m, snart efter att 70-sträckan har tagit slut, sväng vänster vid den lilla vita 

skylten ”Daggudden” (som står på höger sida av vägen). 
 

 

Draget - Gottskär 

Vid Draget finns en långgrund sandstrand utan farliga stenar som ligger i skydd från sydlig vind. 

Stranden ligger precis där man parkerar bilen. 

Kör E6 söderut, tag av mot Kungsbacka/Onsala/Gottskär. Följ vägen till Onsala kyrkby, håll 

vänster i rondellen och följ vidare skyltar mot Gottskär. Draget är tydligt skyltat när du närmar 

dig Gottskär. Parkera på vänster sida vägen innan brevlådorna. OBS, detta är ingen allmän 

parkering och är det fler än två bilar som skall parkera så välj att parkera och lägga i vid hamnen i 

Gottskär istället. 
 

 

Gårda Brygga - Åsa 

Jättefin liten hamn med en sandstrand som ligger i skydd från vind och vågor, som klippt och 

skuren för ilägg med surfski. Stor parkering (avgiftsbelagd) finns liksom toaletter. Ofta kommer 

nyfikna och trevliga människor förbi och pratar en stund. 

Kör E6 söderut förbi Kungsbacka och tag av mot Tjolöholm. Kör sedan söderut mot Åsa. Precis 

innan Åsa finns tydlig skylt som visar mot Ölmanäs/Gårda Brygga. Följ vägen tills du kommer till 

havet och hamnen. 

 

Draget 

 



  

Videbergs hamn - Väröbacka 

Nära Ringhals ligger denna fina iläggsplats i form av en vacker sandstrand. Välj att gå i direkt från 

stranden eller från bryggan men se upp för den stora stenen till vänster utanför bryggan.  

Kör E6 söderut, tag av mot Bua, Veddinge, Ringhals, avfart 56. Följ skyltar mot Väröbacka, 

Ringhals. Kör förbi Ringhals och fortsätt mot hamnen. Kör igenom hamnen och lasta av skis vid 

sandstranden. Parkera sedan bilen vid P-platserna vid hamnen. 

 

Röda Holme 

Ännu en mysig liten hamn! Sätt i mellan bryggorna men var förberedd på att börja paddla direkt 

eftersom vinden ligger rakt på här vid sydlig riktning. 

Se tidigare vägbeskrivning för Gottskär men tag höger i sista T-korsningen. Följ sedan skyltar mot 

Vässingsö/Röda Holme. Parkera till höger om vägen vid hamnen. 

 

Klockarebryggan 

Här tar man enklast upp sin surfski vid den lilla båtrampen inne i hamnen. Upptaget ligger i 

skydd från vind och vågor. 

Kör söder ut på E6, tag av mot Kungsbacka/Onsala/Gottskär. Kör söder ut mot Gottskär, håll 

utkik efter en liten skylt ”Klockarebryggan” ca 200m innan Onsala kyrka och rondell.  
 

Viken vid Sönnerbergen 

Den här lilla pärlan ligger längst ut på Onsalahalvön. Upptagsplats längst in i den lilla viken, ca 

150m från bilparkeringen. Här betar ofta kor men de har varit snälla hittills . 

Se tidigare vägbeskrivning för Gottskär men tag höger i sista T-korsningen. Efter ca 1km sväng 

vänster mot Orreviken. Efter ca 4km efter avtaget: sväng höger innan ängen/fotbollsplanen och 

parkera på grusparkeringen. Koordinater: WGS 84 (lat, lon): N 57° 22.154', E 11° 57.215' 

 

Klockarebryggan 
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