
TJUVEN RUNDT 
KAJAKKLØP FOR ALLE RUNDT TJUVHOLMEN, SØNDAG 10. MAI

Tjuven rundt   

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kajakkløp for alle rundt Tjuvholmen, søndag 10. mai 
 
Distanse: 7,5 km (5 runder) 
Fellesstart:   kl. 13:00 
Klasser: - Tur/K1 herrer + damer    - Havkajakk herrer + damer 
Det er normalt en del skvalpesjø i området fra ferger etc. Racerkajakk anbefales derfor ikke 
Sikkerhet: Flytevest er obligatorisk. Kajakk må ha minimum ett tett skott. Sikkerhetsbåt og 
sikringskajakker ligger rundt i løypa 
Startkontigent: kr 100 t.o.m. 5. mai, kr 200 kontant ved etteranmelding (min. 1 time før start) 
Påmelding: f-jorg@online.no     
Parkering: Gratis P ved Nord KKK, Bygdøynesveien 14 (1,5km å padle). Ellers P-hus ved Aker brygge 
Registrering: Utdeling av startnummer og etteranmelding. Se kart. 
Arrangør: Nord kano og kajakklubb - www.nordkkk.no   

 
Premiering: To flotte premier trekkes blant alle som fullfører:    

- Kajakk levert av Kajakk og Fritid            
- Ett døgn for to på hotellet ”The Thief”        
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 Distanse:  7,5 km (5 runder)
 Fellesstart:    kl. 13.00
 Klasser:  - Tur/K1 herrer + damer    
  - Havkajakk herrer + damer
  Det er normalt en del skvalpesjø i området fra ferger etc. Racerkajakk anbefales 

derfor ikke.
 Sikkerhet:  Flytevest er obligatorisk. Kajakk må ha minimum ett tett skott.  

Redningsselskapet, sikkerhetsbåt og sikringskajakker ligger rundt i banen.
 Startkontigent:  kr 100 t.o.m. 5. mai, kr 200 kontant ved etteranmelding (min. 1 time før start)
 Påmelding:  f-jorg@online.no    
 Parkering:  Gratis P ved Nord KKK, Bygdøynesveien 14 (1,5 km å padle). Ellers P-hus under 

Tjuvholmen – nedgang ved buss-/drosje-plass.
 Registrering:  Utdeling av startnummer og etteranmelding. Se kart.
 Arrangør:  Nord kano- og kajakklubb – www.nordkkk.no  
 
 Premiering:  To flotte premier trekkes blant alle som fullfører:   
  - Kajakk levert av Kajakk og Fritid           
  - Ett døgn for to på hotellet «The Thief»       


