
Turorientering for padlere 2020

Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster 
for sesongen (mai – sept). Her må du 
bruke kartkunnskapene dine for å finne 
fram. 

Du utfordres til å prøve ut nye steder, 
de små ukjente idyllene og andre 
overraskelser. I år er det også noen 
flere utfordringer med kart og kompass 
for å finne postene. Skaff deg et godt 
kart som du kan bruke til planlegging 
og ta med på tur.

Bruk dette arket til klippekort. Hvis du 
sender inn kortet til Drøbak kajakklubb, 
så blir du med i trekningen av premier.
Skriv også ut de andre sidene ,ed
beskrivelse av hver enkelt post. Ta med 
et godt orienteringskart der du også 
kan lese av koordinatene og litt 
sjømerker.

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, andre poster 
egner seg til overnattingsturer.

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

Oslofjordens friluftsråd har et godt kart 
i vannfast «papir» som dekker Indre 
Oslofjord ut til Drøbak.

Klippekort

Post 1

Post 2

Post 3

Post 4

Post 5

Post 6

Post 7

Post 8

Post 9

Post 10

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.

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

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

God tur!

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 2020 
Post 1. Ildjernet 

Beskrivelse av posten:  
 
Posten ligger i krysset mellom to linjer som du kan stre-
ke opp på kartet ditt:  
452 m fra Kirkeskjæra, 220 grader SV.  
 
303 m fra nordligste spissen på Suteren, retning 334 gr 
NV 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 50.78′,  Ø 10° 38.44′  
UTM sone 32, N: 6635436,11,  E: 591930,42 



Turposter 2020 
Post 2. Håøybukta 

Beskrivelse av posten:  
Posten står på en del av Håøya som er populær og 
mye besøkt. Flotte sletter til telting   eller ballspill, vann-
poster, kystledhytter og plass til en hengekøye eller fler. 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 42.167′,  Ø 10° 33.75′   
UTM sone 32, N: 6619346,88,  E: 587927,82 



Turposter 2020 
Post 3. Storsand- Rødtangodden 

Beskrivelse av posten:  
Her er det en flott liten lagune med fin strand. Derfra kan du gå til posten. Eller du padler 
rett på, og lander på den mer eksponerte strand. Sjekk om kiosken er åpen - kanskje du 
fortjener en is? 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 38.467′,  Ø 10° 36.367′   
UTM sone 32, N: 6612539,47,  E: 590548,16 



Turposter 2020 
Post 4. Båtstø 

Beskrivelse av posten:  
En bratt skråning og en litt ruglete og stei-
nete strand.  
 
Og en bjørk til å henge posten på! 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 43.1′,  Ø 10° 31.22′   
UTM sone 32, N: 6621023,14,  E: 585515,54 



Turposter 2020 
Post 5. Nakholmen 

Beskrivelse av posten:  
Øya har minst fire naturreservater og 182 hytter. Dette er en av de tettest bebygde øyene i 
indre Oslofjord som samtidig har svært viktige naturverdier. Posten ligger langt fra naturre-
servatene.  
 
Bruk koordinatene til å plotte inn posten så du ser hvor på øya posten er plassert.. Du må 
ha et kart med koordinater. 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 53.41′,  Ø 10° 41.85′   
UTM sone 32, N: 6640396,79,  E: 594989,38 



Turposter 2020 
Post 6.  Ramvikholmen 

Beskrivelse av posten:  
Posten står på den lille holmen. Det er en kystledhytte på den store holmen der det også 
er naturreservat. Fint sted å overnatte hvis du skal på langtur.  

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 31.06′,  Ø 10° 32.33′   
UTM sone 32, N: 6598704,59,  E: 587073,79 



Turposter 2020 
Post 7. Emmerstadbukta 

Beskrivelse av posten:  
Emmerstadbukta er mest kjent som en 
herlig badestrand og som en mulig tøm-
merlagerplass. Heldigvis ble ikke det noe 
av. 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 35.067′,  Ø 10° 39.317′   
UTM sone 32, N: 6606298,38,  E: 593476,94 



Turposter 2020 
Post 8. Nordre Langåra 

Beskrivelse av posten:  
En sjelden øy i indre fjord, nesten uten be-
byggelse. Legg merke til geologien - kam-
brosilur i mange lag med kalkstein og ski-
fer.  
 
Kalkrik bergrunn gir jordsmonn som skaper 
spesielle naturtyper med mange sjeldne ar-
ter. En tur på øya for å se på plantene er en 
opplevelse! 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 51.01′,  Ø 10° 32.41′   
UTM sone 32, N: 6635727,75,  E: 586289,94 



Turposter 2020 
Post 9. Gråøya 

Beskrivelse av posten:  
Det meste av denne øya er naturre-
servat der skogen og botaniske ver-
dier er viktigst. Særlig sumpskogene 
er interessante. Kanskje en grunn til 
å gå en tur innover øya?  
 
Posten står på en strekning vi vanlig-
vis ikke stopper. 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 41.833′,  Ø 10° 32.067′   
UTM sone 32, N: 6618690,23,  E: 586363,87 



Turposter 2020 
Post 10. Rognholmen 

Beskrivelse av posten:  
Sett opp krysspeiling fra de to sjølykterne/
sjømerkene som er avmerket på kartet. Vestre  
lykt på Bergholmen 238 grader SV,  
 
172 grader S fra lykta på Møkkalassgrunnene.  
 
Posten kan være litt vanskeligere å finne enn du 
er vant med. 

Koordinater (DD MM,MMM) 
N 59° 40.25′,  Ø 10° 34.467′   
UTM sone 32, N: 6615805,4,  E: 588684,62 


