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A Scoop fantázia néven alakult vállalkozás húsz éve folytat szörf és síoktatási 
tevékenységet, szervez gyermekeknek és felnőtteknek szabadidő hasznzos és sportos 
kihasználásához különböző programokat, rendezvényeket, versenyeket. A Jandl 
Krisztina és Norbert által alapított vállalkozás, karöltve tevékenykedik a Scoop Sí Szörf 
és Vitorlás Egyesülettel. Jandl Krisztina és Norbert tapasztalataik nagy részét külföldön 
szerezték. Az Égei tengeren, Görögország, a Bigblue-surfcenter volt 13 évig nyáron, a 
választott otthonuk. Itt a Vdws (Német- Nemzetközi Oktatók Szövetsége) a Fanatic 
Boarders Center, Surf and Action, támogatottságát használhatták ki. Utazásaik 
alkalmával, munkájuk során sok tapasztalatot sikerült gyűjteni. Ausztriában, 
Németországban Egyiptomban, Spanyolországban, Horvátországban, Szlovéniában, 
Olaszországban. 

A tapasztalat mellé párosul az elméleti tudás. Jandl Norbert, nem csak pedagógiai 
talentum, hanem a Nyugat-Magyaroszági Egyetem hallagatójaként, kiváló 
eredménnyel diplomázott, ahol a munkájához szükséges pszichológiai, pedagógiai, 
szervezési, menedzselési ismereteket megszerezte. A Testnevelési Egyetem 
szervezésében szerezte, a síszakedzői képesítését. Hivatásos LSII síoktaói képzést 
Kaprunban a Snowsport Académián végezte el. A szörfoktatói dokumentumokat 
Alacatiban, Egyiptomban Safagán szerezte a VDWS-nél. Mindkét sportban elismert 
versenyzői múltal rendelkezik. Munkájuk nemzetközileg is elismert. Kiválóan beszélik a 
német, angol, és görög nyelvet. Saját metodikájukkal, elkötelezettjei a gyermekek 
csoportos oktatásának. Tudatosan hirdetik a természet, a hegyek, a víz (tengerek, 
tavak) szeretetének fontosságát, a természetközeli élet előnyeit, a hasznos, szociális 
közösségek építésének nélkülözhetetlenségét. 

A téli szezonokat családi síelés szervezésével kezdik és fejezik be Kaprunban, 
Mölltálon, ahol az edzők napközben tanítják a gyermeket síelni, amíg a szülők 
gondtalanul aktívan pihenhetnek, este pedig közös programokkal színesítik a vakációt. 
A tavaszi és öszi időszakban aktív kirándulásokkal, programokkal állnak a gyermekek és 
felnőttek szolgálatában. 

A nyári időszakban Jandl Norbert vezető oktatóként, jelentős feladatot vállal a Lang 
Wassersport Centrumban az ausztriai Mörbischen, ahol a gyermekeket nagy 
elhívatottsággal tanítják a nyári sportokra. Téli otthonuk az ausztriai Stuhleck am 
Semmering, ahol hétfő, kedd, szerdán az óvisokat, péntek, szombat, vasárnap pedig az 
iskolásokat tanítják a síelésre. 

Náluk a gyermekek jó kezekben vannak! 


