
OKK lavterskeltur til Borøya 4- 5 september. 
Årets andre og siste lavterskeltur går fra OKK til Borøya utenfor Sandvika.  

Turen er for alle OKK-medlemmer. Nybegynnere, para padlere og erfarne padlere.

Du må også være i stand til å padle, den
oppsatte ruten i 4-5 km/h (10 km første
dag og 10/15km ) Mer erfarne padlere
må gjerne være med, men farten
tilpasses nybegynnere.

Ingen deltakeravgift. Påmelding:
OKK.ORG

Vi møtes på OKK brygga (1) lørdag 4. sep  kl 13:00 og bruker den første timen til planlegging, pakking 
og tilpassing av båtene. Se kart for turen under.

Første etappe går til Rolfsbukta (2), hvor vi tar en teknisk stopp om
det er behov for det. Deretter padler vi til Borøya (3) og etablerer 
camp. Rød markering er teltplass.
Da har vi padlet 5,3 nm eller ca 10 km og bruk omtrent 3 timer, 
inkludert pausen. 
Tilbaketuren på søndag: Etter en laaaaaang frokost, legger vi ut ca 
kl 12:00. Vi padler vestover mellom Brønnøya og Nesøya, videre 
østover mellom Brønnøya og Langåra til Kongshamn (4), hvor vi tar
en pause etter ca 5,3 nm (10 km) Siste etappe tilbake til klubben er
på 3,2 nm (6 km) Totalt blir tilbaketuren ca 8,5 nm (16 km) og vi 
regner med å være tilbake på brygga før 17:00. (5)



Nødvendig utstyr:
 Hav kajakk kan reserveres fra torsdagen før. Bruk en tape og tusj. Merk: Reservert 

Lavterskeltur  og dato.
 Tørrdrakt alternativt våtdrakt er ikke påkrevet. Ull i kombinasjon med vindtett er tilstrekkelig
 Sprutetrekk og vest. Husk også åre ;-)
 Pga Korona går vi for telt , hengekøye eller åpen himmel.
 Sovepose og liggeunderlag 
 Nok mat til middag, frokost og lunsj + reservekalorier 
 Drikke, vann til te eller kaffe. Det er ikke vann på øya.
 De som har kokeutstyr tar med dette. Her kan vi dele litt.  Tar med felles grillrist + vannkoker.
 Varmt tøy til kvelden, badetøy og regntøy 
 Toalettsaker. Husk solkrem. Det er 3 toaletter på øya.
 Lørdagsgodt. 

Vi avtaler fordeling av fellesutstyr når vi møtes på brygga lørdag. 
Alt bør pakkes i vanntette pakninger i båten. (store søppelposer funker utmerket)

Gleder oss til å dra på tur med dere 

Mvh

Einar (Eventyrpadleren) og Inge


