
Turorientering for padlere 2017

Nå utfordres du til å prøve ut nye 
steder, de små ukjente idyllene og 
andre overraskelser. 

Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster 
for sesongen (mai – sept). Her må du 
bruke kartkunnskapene dine for å finne 
fram. Husk å klippe ”kortet”, hvis du 
sender inn kortet til Drøbak kajakklubb, 
så blir du med i trekningen av premier.

Postene er satt ut i nærområdet til 
Drøbak kajakklubb. De fleste kan nås 
fra vår møteplass, Militærstranda 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.

Husk at Oslofjorden har svært stor 
båttrafikk, både nyttefartøy som ferger 
og mange fritidsbåter.

Les og følg ”Padlevett” når du drar på 
tur.

Ta en utskrift av dette arket og bruk det 
til klippekort og planlegging! Det er 
også laget en detaljert beskrivelse av 
hver enkelt post.

Følg med på DKKs hjemmeside for ev. 
feil og mangler som oppstår i sesongen
www.drobakkajakk.no

God tur!

Klippekort
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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 når vannet er kaldt. 
Husk beskyttelse mot sol og 
vind.

http://www.drobakkajakk.no/


 

Omarbeidet fra Trondhjems kajakklubb 
 

 

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. 



Turposter 2017 

1:  Åse-bukta 

Beskrivelse av posten:  
Ved liten rød hytte på nordsiden av bukta. I bukta er det en naturtype som heter 
"Bløtbunnsområder i strandsonen". Her er den preget av strandflater med mudderblandet 
sand. Dette er viktige leveområder for mange småkryp som lever i sand- og mudderbunn. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.757 Ø: 10.709,  

 



Turposter 2017 

2:  Fjordvangen 

Beskrivelse av posten:  
Posten er på et skilt til høyre for brygge. Parkering (få biler), kajakkutsett, toaletter. Store 
deler av friområdet er bratt skogsterreng. Svaberg. Sandstrand og barnevennlig ved Fjord-
vangen. Gode fiskemuligheter. Flott utsiktsplatå fra friområdets øvre områder. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.830 Ø: 10.696 

 



Turposter 2017 

3:  Bekkenstein 

Beskrivelse av posten:  
På tre, sør for strand, rett ved Oppegårds eldste hus. Parkering, mulighet for kajakkutsett, 
men tralle anbefales. Toaletter. Dette er en populær badeplass på Svartskog og kan også 
være utgangspunkt for turer på kyststien. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.792 Ø: 10.733 
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4:  Krokstrand 

Beskrivelse av posten:  
På tre ved nordenden av badestrand. Parkering, kajakkutsett, toaletter. Litt nord for posten 
er Svartåshytta, en kystledhytte. Tidlig i mai var den fortsatt stengt pga oppussing men du 
kan jo sjekke om den er åpnet når du padler forbi 

Koordinater (DMM) 
N: 59.566 Ø: 10.651 
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5:  Filtvedt fyr 

Beskrivelse av posten:  
På steinmur sør for fyrlykt. Kajakkutsett, parkering, kafé. Villa Malla har veldig god mat - 
kan anbefale lunsj her. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.571 Ø: 10.618 
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6:  Ranvikholmen 

Beskrivelse av posten:  
På furu, ved fyr, på nordsiden av holmen. Pent sted. Toaletter.  Øya er skogbevokst med 
furu og gammel lindeskog. Den har vært fredet siden 1936. Den er et mye brukt friluftsom-
råde. Øya er vernet for å bevare et område som har et stort botanisk artsmangfold og som 
er voksested for den spesielle naturtypen lindeurskog. Området har verneverdige insekt-
habitater og lavarter. Fredningen innebærer også ivaretakelse av hekkebiotop for sjøfugl. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.520 Ø: 10.535 

 



Turposter 2017 

7:  Mølen 

Beskrivelse av posten:  
På plakatstativ, nordøst på øya, rett nord for brygge. Fint for telting. Toalett. Det er en fin 
tursti rundt hele øya. Store deler av øya er vernet som naturreservat. Øya har flott edelløv-
skog, strandenger og sjøfuglkolonier. Det er ferdselsforbud på sørenden og i nordøst i 
hekkesesongen. Deler av vestsiden er sikret som friluftsområde.  

Koordinater (DMM) 
N: 59.489 Ø: 10.499 
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8:  Søndre Langåra 

Beskrivelse av posten:  
På furu, ved båthus, rett ved kystledhytte, nord på øya. Kystledhytta kan leies for overnat-
ting. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.760 Ø: 10.565 
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9:  Ramtonholmen 

Beskrivelse av posten:  
På løvtre, nordspissen av holmen, på liten "sandstrand". Her kan det også teltes. Det er 
mange måker som hekker på øya, pass på så du ikke tråkker på et reir eller forstyrrer fug-
lene for lenge. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.744 Ø: 10.523 
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10:  Hjelp 

Beskrivelse av posten:  
På furu, nordvestsiden, nord for gresslette. Fin holme å telte på. Toaletter, uten dopapir. 
Sikret som friluftslivsområde. Fuglereservat på holmene sørvest for Hjelp. 

Koordinater (DMM) 
N: 59.693 Ø: 10.531 

 


