
INNBYDELSE TIL KLUBBTUR TIL ARCTIC SEA KAYAK RACE I VESTERÅLEN,  

OG TUR PÅ HELGELANDKYSTEN. 

Årets lengste tur for havpadlegruppa i Oslo kajakklubb går til Vesterålen og 

Helgelandkysten. Dette er to av de flotteste områdene i Norge for havpadling. 

Vesterålen med tinder som reiser seg rett fra havet, og med kritthvite sandstrender, 

og Helgelandkysten med Norges fineste skjærgård. 

I Vesterålen deltar vi på Arctic Sea Kayak Race. (ASKR). Arrangementet starter med 

registrering søndag 20. juli, og avsluttes med bankett fredag 25. juli. 

Turen på Helgelandkysten starter tirsdag 29. juli, og avsluttes lørdag 2. august, men 

turen kan forlenges til onsdag 6. august for deltakere som ikke må være hjemme 

søndag 3. august. Det er mulig å tyvstarte på Helgelandkysten mandag 28. juli, fordi 

bilen med kajakker kommer til Sandnessjøen søndag kveld. 

Det er mulig å delta på både ASKR og turen på Helgelandkysten. Det er også mulig å 

delta på bare ASKR, eller bare turen på Helgelandkysten. 

 

ASKR: 

ASKR er et profesjonelt arrangement med et seriøst forhold til sikkerhet. Det er også 

nødvendig, da vi padler på yttersia av Vesterålen. Fra mandag til og med onsdag er 

vi på tur med telt og sovepose. En kan velge mellom kort og lang ramble. Vi padler i 

spektakulære omgivelser. Hver kveld er det sosialt med bål i fjæra. Crevet er en 

inkluderende og festglad gjeng, men de rører ikke alkohol før alle padlerne er trygt på 

land. Deltakere på lang ramble får oppleve feltbadstue, der Oluf er badstueoppmann. 

Fra onsdag til fredag er vi på fiskeværet Skipnes. Her er det butikk og bar, og det er 

livlig om kveldene. En kan fortsette å bo i telt, eller unne seg litt luksus ved å bo i 

rorbu. 

Deltakere på ASKR må melde seg på selv. Gå inn på www.askr.no. Påmelding under 

fanen «registrering». Se også vedlagte innbydelse fra arrangøren. 

 

Reise til ASKR. 

Med fly til Stokmarknes via Bodø eller til Evenes. Buss til Sortland. Med tog til 

Fauske. Buss fra Fauske til Sortland. Arrangøren sørger for transport med buss fra 

Sortland hotell til registrering på Kråkberget. Avgang fra Sortland hotell søndag kl. 

17.30. 

  

http://www.askr.no/


Reise fra ASKR til Sandnessjøen. 

Bagasje går med båt fra Skipnes til Kråkberget lørdag 26. juli kl. 12. Deltakere padler 

fra Skipnes til Kråkberget. Bilen med kajakker kjører fra Kråkberget lørdag 

ettermiddag, og er i Sandnessjøen søndag kveld. Deltakere sitter på med diverse 

biler fra Kråkberget, og er i Sortland lørdag ettermiddag. Overnatting i Sortland til 

søndag på Sortland camping eller annet sted. Fly fra Stokmarknes til Sandnessjøen, 

eller Hurtigruta fra Sortland til Sandnessjøen. Hurtigruta kan ikke frakte tilhenger. 

 

Helgelandskysten: 

Vi møtes på Dønna utenfor Sandnesjøen i Breivika fra søndag 27. Oluf ankommer 

med hengeren søndag kveld, men de siste fra ASKR kommer sannsynligvis ikke før 

mandag 28/7 midt på dagen. 

Kommer du med fly, tar du buss til Sandnessjøen og ferge til Bjørn. Ring Oluf eller 

Einar, som kommer og henter.  

 

Informasjonsmøte om tur til Helgelandskysten 

 Onsdag 18 juni kl 20:30 i OKK. 

 

Krav til deltakere. 

Teknikkurs hav eller tilsvarende ferdighet, og noe turerfaring. Du må kunne padle 2,5 

mil med pakket båt, og holde en snittfart på 5-6 km/h under moderate forhold. Ta 

kontakt om du er i tvil. 

 

Transport av kajakker. 

Oluf kjører bil med klubbens kajakkhenger til ASKR, videre til Helgelandkysten og 

hjem igjen. Kajakker, årer, vester, kokeutstyr og nødbluss fraktes med bilen. Øvrig 

utstyr må deltakere frakte selv. 

 

Opplasting og retur av kajakker:  

 Onsdag 16. juli fra kl. 17 til kl. 19. Alle må stille med egne lastestropper. 

 Bilen med kajakker er tilbake i Oslo kajakklubb lørdag 9. august eller søndag 

10. august. 



Begrensning av antall deltakere. 

Det er ingen begrensning av antall deltakere, men tilhengeren har plass til maksimalt 

16 kajakker. Deltakere som melder seg på etter at tilhengeren er full, må transportere 

kajakk og utstyr selv. 

 

Fellesutgifter. 

Vi planlegger felles matlaging. Utgifter til mat og bensin er kostnadsberegnet til 2000 

kr pr deltaker. Regning blir sendt til deltakere etter turen. 

 

Påmelding. 

Påmelding til Oluf. E post: olg@ag.no 

Frist for påmelding 31. mai.  

Ved påmelding må du oppgi: 

 Om du trenger plass på tilhenger til kajakk. 

 Om du skal være med på ASKR, Helgelandkysten eller begge turer. 

 Ditt mobiltelefonnummer. 

Kontaktpersoner: 

Oluf: tlf. 91 51 70 74 

Einar: tlf. 92 08 49 00 E post: einar.knutsen@atea.no 

 

VEL MØTT TIL EN TRIVELIG TUR I FANTASTISKE OMGIVELSER, OG MED 

TURGLADE DELTAKERE. 

mailto:einar.knutsen@atea.no

