Turorientering for padlere 2015
Du utfordres også i år til å prøve ut nye steder, de små ukjente
idyllene og andre overraskelser. I år er noen poster plassert i Vansjø
og fra Drøbak og nord til Nesodden.
Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2015 (15.mai
– 1.okt). Her må du bruke kartkunnskapene dine for å finne fram.
Husk å klippe ”kortet”, og send inn kortet til Drøbak kajakklubb, så
blir du med i trekningen av premier. Frist 1. november. Premie blir
delt ut på årsmøtet i 2016.
De fleste postene kan nås fra vår møteplass, Vindfangerbukta eller
ved utsetting av kajakken fra et annet sted i nærområdet. Mange av
postene passer for dagsturer, enkelte av postene kan egne seg for
overnattingsturer.
Ta en utskrift av dette arket og bruk det til klippekort og
planlegging! Det er også laget en detaljert beskrivelse av hver
enkelt post. Kartutsnittene er ikke ment for navigering. Du må
overføre posten til et godt orienteringskart.
God tur!

Turplanlegging
Planlegg et rutevalg som tar
hensyn til vær, vind og
strømforhold og til båttrafikk. Ta
med utstyr tilpasset turen din. Ta
alltid med nødvendig
sikkerhetstustyr, mat og drikke og
ekstra klær pakket i vanntett
pose.
Sikkerhet
Ta med pumpe, årepose, ekstra
padleåre, åresnor, lykt som kan
festes på vesten eller kajakken.
Vær kledd slik at du tåler å havne
i vannet eller kan padle videre i
våte klær. Tørrdrakt anbefales i
vinterhalvåret. Husk beskyttelse
mot sol og vind.
Les og følg ”Padlevett” når du
drar på tur.

Klippekort
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Padlevett
1. Bruk padlevest
Vesten er en selvfølgelig del av bekledningen. Det finnes få situasjoner hvor padling
uten vest kan forsvares. Vesten skal være CE-godkjent.
2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett
Bruk farger som synes. Vær likevel oppmerksom og opptre defensivt. Det nytter lite å
ha rett om du ikke blir sett. Gjør deg kjent med båttrafikken i området og unngå å
padle i skipsleia. Leia skal krysses på tvers. Hold god avstand til store fartøy som
f.eks ferger.
3. Vær bevisst egne ferdigheter
Du må selv vite hva akkurat du kan mestre. Si alltid i fra om du nærmer deg en
grense.
4. Les værmeldingen. Respekter vær og farvann
Du er utsatt i en kajakk, og turen kan bli mer krevende enn forutsatt hvis det blåser
opp. Kulde og motvind kan tappe krefter. Værmeldingen stemmer ikke alltid, men den
er et godt utgangspunkt.
5. Kle deg etter vanntemperaturen
Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle
med våte klær. Kle deg etter det.
6. Vær godt rustet, selv på korte turer
Ha alltid med redningsutstyr som pumpe og årepose. Ta med deg ekstra klær og mat
i en vanntett pose. Resten avhenger av turen du skal på.
7. Informer andre om turplanene
Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå
deres bekymring ved å holde deg til planen.
8. Vær sosial. Hold oversikt og pass på alle
Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekk regelmessig at alle er med. Se
etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald.
9. Hjelp til med å holde gruppen samlet
Hold deg nær nok gruppen til å kunne kommunisere. Vær lojal mot turleder og
utnevnte hjelpere.
10. Vær et forbilde
Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med
regler om ikke gode forbilder viser hvordan de følges i praksis.
11. Padling i Drøbaksundet
Du må beherske trygg og effektiv kryssing av Drøbaksundet for å legge turen til
vestsiden av fjorden. Det er mye trafikk med store ferger og lasteskip og de holder
god fart. Du må holde god avstand og aldri utfordre kryssing foran store fartøy. Kryss
fjorden uten opphold og på tvers av leden. Gruppen skal være samlet.
Omarbeidet fra Trondhjems kajakklubb

Turposter 2014
2: Holme v Sandå

Koordinater (DMM)
N 59 24.513, Ø 010 54.3060
Beskrivelse av posten:
Liten holme ved Sanda. Posten står vestvent på liten holme utenfor Sanda og henger i bi eliten furu med skrånende ell foran. Best å gå i land på nordsiden av holmen mot øst.

Turposter 2014
3: Ramton

Koordinater (DMM)
N 59 44.569, Ø 010 31.279
Beskrivelse av posten:
Sørøst på holmen i et tre. Her er det mange måkereir-vis hensyn! Hvor mange kan du se?

Turposter 2014
4: Gråøya

Koordinater (DMM)
N 59 42.021, Ø 010 32.308
Beskrivelse av posten:
Østsiden. I et bjørketre l venstre for stranden. Her er det en flo overna ngsplass.

Turposter 2014
5: Gressøya

Koordinater (DMM)
N 59 24.815, Ø 010 52.216
Beskrivelse av posten:
Henger lavt i gråor-tre i liten sydvent vik SV på Gressøya. Best å lande på liten sandstrand på vestsiden av odden.

Turposter 2014
5a: Håøya nord

Koordinater (DMM)
N 59 43.1646, Ø 010 33.2706
Beskrivelse av posten:
I et tre på høyre side av en liten strand. Ta deg en tur oppover lia og se hvor fint det er ryddet her. Kanskje treﬀer
du på de firbeinte skjøtselsarbeiderne også?

Turposter 2014
6: Gudøya

Koordinater (DMM)
N 59 23.873, Ø 010 50.811
Beskrivelse av posten:
SV på Gudøya. Henger i liten furu med skrånende ell foran, og vender mot NW. Best å lande re nord for posten liten "vik" med sand og torv (vannstandsavhengig).

Turposter 2014
7: Håøya vest

Koordinater (DMM)
N 59 41.890, Ø 010 33.423
Beskrivelse av posten:
På en stolpe på høyre side av en strand. Ta deg en tur l lokalet li lengre inn på øya der de lager geitost, selger
ferskt brød. Du kan treﬀe på geitene også!

Turposter 2014
8: Kirkevika

Koordinater (DMM)
N 59 48.628, Ø 010 42.049
Beskrivelse av posten:
I et furutre på ventre side av stranden. Gode parkeringsmuligheter, fint å se e ut kajakk og rene fine toale er.

Turposter 2014
9: Steilene

Koordinater (DMM)
N 59 48.983, Ø 010 35.649
Beskrivelse av posten:
På fyret. På Fyrsteilene er det Kystledhy e der du kan overna e.

Turposter 2014
10: Tangen Gård

Koordinater (DMM)
N 59 52.187, Ø 010 39.497
Beskrivelse av posten:
I et tre på venstre side av en liten strand. I nærheten av kajakksta vene l Nesodden Kajakklubb. Kanskje du blir
kjent med nye padlevenner?

