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Vektløs i

bølgene

Siden Frode Goa bokstavlig
talt ble kastet ut i jærbølgene så har han blitt der.
ANNE BUCKLE
anne@solabladet.no

SURFING: Det blåser godt på Orre.
Yr ligger i lufta. Bare tær trør i
oktobergrusen mens Goa drar på
seg en knirkete våtdrakt under en
stor oransje nordsjøjakke.

– Kastet uti

– Det blir nok kaldt i sjøen, konstaterer han, mens han lirker våt-

drakten på i blesten. Han viser
ingen tegn til at høstværet plager
ham. Det er usedvanlig mildt for
en onsdag i midten av oktober.
Drakten og skoene er lirket på,
nå skal det litt voks på brettet.
Det er kort, raskt. Passende for
en skater og snowboarder som ble
kastet ut i Nordsjøen på midten
av 90-tallet.
– Jeg hatet det. Det var kaldt
og fælt. Men jeg jobbet i en
surfebutikk, så jeg måtte. Etter
hvert ble jeg flinkere, kunne stå.
Så ble det full klaff, sier Goa.
For det er klaffet som driver
ham.
– Den dagen det er ingen vind,

men sol og bølger, er det helt
fantastisk. Jeg gav ikke opp, jeg
lette, og jeg fant, sier Goa med
solskinn i blikket.

– Vektløs

Men det er langt ifra sol og vindstille, og heller ikke de største
bølgene å skryte over, når Goa
småløper ut mot høsthavet. Han
balanserer over rullesteinene og
stuper uredd uti.
– Å surfe en bølge er som å
droppe ned på en ramp på et
skateboard. En får en vektløs følelse, men forskjellen er at bølgen
bare ruller videre, sier han, og forteller at hadde bølgene vært per-

fekt hadde han vært uti hver dag.
– Det blir vel en tre til fire ganger med surfing i uka, sier han.
Han jobber som designer, og kan
styre tiden litt selv. Også brettene
får hans kunstneriske touch.
Konkurransesurfing er også
en del av hverdagen. Goa vant
NM sist uke i Lofoten, og kom
i fjor på tredje plass i NM akkurat på samme stedet han surfer
denne dagen.
– I september ble jeg med til
EM i Azorene på landslaget i
surfing, og Norge som lag kom
på en 11. plass av 14 nasjoner.
Det var helt rått, sier han. Det
var første gangen Norge klarte

å stille som fullt team.
– Vi ble slått av Sverige med
noen få desimaler, men det ble
likevel det beste resultatet til
Norge noen gang, sier Goa stolt.

Lever for sjøen

Fra hjemmet sitt på Myklebust ser
Goa også havet. Det motiverer.
– Noen ganger handler det
ikke om bølgene en gang, bare at
en kommer seg uti vannet. Livet
er så mye deiligere etter jeg har
vært i vannet, sier han etter dagens session. Fordelen med nordsjøbølgene er at en kan velge akkurat når en vil surfe.
– Noen ganger er jeg i vannet

