
Vi ønsker nye og gamle pad-
lere velkommen til den årlige
avslutningsturen hvor vi bor

varmt og godt, og nyter god mat.
Vi gjentar de siste årenes suksess, og bor på
Kustnära Vandrarhem på Heestrand like sør for
Hamburgsund.

Programmet, i all enkelthet:

• Ankomst fredag.
Kveldsmat serveres kl 19.

• Lørdag: Frokost serveres og vi padler en kort eller lang
tur. Veddemålsoppgjør etter rulle-veddemålene fra i fjor.
Hvem blir vinnere av edle dråper? Om kvelden har vi en
herlig rekeaften med alt tilbehør og dans. Og den under-
holdning enhver måtte ønske å bidra med.

• Søndag: Frokost som på lørdag, deretter rull & tull (rulle
konkurranse om hvem som klarer flest varianter???),
redningsøvelser og lek på vannet.

Det blir arrangert flere turer, og vi håper å få til
noe slikt som dette:

• Lavterskel tur (lørdag):
Tur i 1-2 stjernes farvann/forhold. Ca. 12-15 km
Tilsvarende onsdagspadling for viderekommende, men
litt lengre som dagstur.

• Noe eksponert tur (lørdag):
Tur i 2 stjernes farvann/forhold. Ca. 20-25 km avhengig
av vær/vind.
Minimumskrav: Grunnkurs Hav, og beherske bølger opp til
ca. 0,5 m høyde. Må ha padlet en del og klare distansen
selv om det skulle bli vind og bølger.

• Farvannsvurdering, Vær & Navigasjon (lørdag):
Tur i 2 stjernes, med smak på 3 stjernes farvann/forhold.
Ca. 15-25 km avhengig av vær/vind.

Vi lærer å vurdere farvann: Hvordan påvirkes bølger, vær,
vind og strøm rundt øyer og skjær (med tilhørende fare-
soner)? Hvor er det OK å padle med din egen kompetanse?
Kart og kompass bruker vi også underveis.
Man bør ha helst ha Teknikkurs Hav eller høyere, og beher-
ske bølger opp til ca 0,7 m høyde

• Trygg på og i vannet med kajakk (søndag):
Vi leker i vannet med kajakk; egenredning, kamerat-
redning, rulletrening osv. (For alle nivåer)

Krav til påkledning:
Ikke krav om tørrdrakt, men man må være kledd slik at en
kan fortsette turen etter en evt dukkert uten å skifte klær
med det første (= ull mot huden + + +, vindtett/vanntett
ytterst...osv). Vannet begynner jo å bli kaldt i oktober.
En god tørrdrakt er naturlig nok best i lengden. Har du ikke
fått tak i det, bruk våtdrakt med ull under. HUSK RIKELIG
MED ULLSKIFT!!
Kajakk, åre, trekk, tørrdrakt osv kan lånes i klubben.

OBS! Alle som vil leke i bølger, om det blir mulighet:
HJELM ER PÅBUDT!

PRIS:
Vi har reservert nesten hele stedet, så det er bra med
plasser. Vi har fått forhandlet en pris på kr 1 100,- for alt fra
fredag kveld til søndag frokost + matpakker, samt for all
oppvask og rengjøring etterpå.

De som ikke ønsker kveldsmat, må si fra til stedet selv. Det
blir da 50 kr billigere. Kveldsmat serveres fredag kl. 1900.
Ta med eget sengetøy/sovepose lakenpose og håndkle.
OBS: Håndkle og sengetøy kan også leies for kr 100,-.

Bindende påmelding innen onsdag 25. september.

Giro sendes ut ved påmelding.

Lenke til kart (som du bør laste ned og ta med):
http://kartor.eniro.se/m/n1W8U

Info om stedet:
http://www.kustnara.com/vandrarhem.aspx

Utdeling av utstyr: onsdag 2. oktober kl. 1700 i klubben.

Informasjonsmøte: onsdag 2. oktober kl. 1900 i klubben.

Påmeldingslink:

https://docs.google.com/forms/d/1LgJXeijkhe0OVILl-m-UY3n5NPm1pmZUV-I-djnAGAY/viewform

Høstavslutning for
havpadlere i OKK ved Hamburgsund

4.– 6. oktober

!


