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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 
sikkerhetsutstyr, 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!

I år blir orienteringssesongen startet litt
seinere av uforklarlige grunner. Du bør
forberede turene med å lese kartene
nøye.

Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster 
for en kortere sesongen (juli – sept). 
Her må du bruke kartkunnskapene dine 
for å finne fram. Skaff deg et godt kart 
som du kan bruke til planlegging og ta 
med på tur.

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

Bruk dette arket til klippekort. Hvis du 
sender inn kortet til Drøbak kajakklubb, 
så blir du med i trekningen av premier.
Skriv også ut beskrivelsen 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. 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.

http://www.drobakkajakk.no/


Turposter 2022 
 Post 1 Marikova, Vansjø 

Beskrivelse av posten:  
Noe myrete for adkomst men ilandstigning mot odden, fin plass å ta en rast. Benytt muligheten til å padle 
gjennom Holmefjorden og rundt Bliksøya. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.417487,  Ø 010.808487  
 



Turposter 2022 
 Post 2 Bjørnhuebukta, Håøya vest 

Beskrivelse av posten:  
God adkomst, fint sted å raste med kveldssol. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.711675,  Ø 010.555147  
 



Turposter 2022 
 Post 3 Kjellandsviktangen, Jeløya øst 

Beskrivelse av posten:  
Fin strand gå i land på. Veldig bra rasteplass med bålplass og grillmuligheter. Sjekk bålreglene før du fy-
rer opp et bål! 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.462493,  Ø 010.665750  
 



Turposter 2022 
 Post 4 Sørstranda, Jeløya vest 

Beskrivelse av posten:  
God adkomst med sandstrand litt syd for post. Sjekk fuglelivet når du padler forbi (ikke gjennom) Ram-
bergbukta naturreservat. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.473457,  Ø 010.625453  
 



Turposter 2022 
 Post 5 Gudøya, Vansjø 

Beskrivelse av posten:  
Adkomst via liten bukt/ strand ved posten. Det er gode muligheter for overnatting i gapahuken litt lenger 
sør på øya.  

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.406655,  Ø 010.857925  
 



Turposter 2022 
 Post 6 Breidbukta, Jeløya sør 

Beskrivelse av posten:  
Fin strand og adkomst til sdenne tranda i Rødsåsen naturreservat. Bølgene kan bli røffe i sønnavind. Kort 
vei til Galleri F15 med spennende kunst og den kjente Alby-kringla 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.418011,  Ø 010.595300  
 



Turposter 2022 
 Post 7 Sandbuktskjæret 

Beskrivelse av posten:  
Noe steinete for adkomst  ved post.  Her padler vi ofte forbi men stopper sjelden. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.694247,  Ø 010.604191  
 



Turposter 2022 
 Post 8 Kinnartangen 

Beskrivelse av posten:  
Veldig grei adkomst og et kjent sted for torsdagspadlerne.  Her er det fortalt mange gode padleskrøner, 
drukket mye kaffe og servert en og annen banankake. Posten står rett ved Kyststien. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.667610,  Ø 010.581980  
 



Turposter 2022 
 Post 9 Kavringen, Sætre 

Beskrivelse av posten:  
Kan være noe utfordrende og begrenset adkomst på sydsiden av holmen. 

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.682832,  Ø 010.534022  
 



Turposter 2022 
 Post 10 Søndre Langåra 

Beskrivelse av posten:  
Tåkeklokka på nordspissen er fra 1896 og oppført i sveitserstil, i tre. Kanskje den eneste tåkeklokka som 
var bemannet. Den ble lagt ned i 1967. Nå er det Kystledhytte her. Det er ofte mye fugler som hekker her.  

Koordinater (DD.dddd) 
N 59.759934,  Ø 010.565039  
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