
Turorientering for padlere 2018

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

Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster 
for sesongen (mai – sept). Her må du 
bruke kartkunnskapene dine for å finne 
fram. Husk å klippe ”kortet”, hvis du 
sender inn kortet til Drøbak kajakklubb, 
så blir du med i trekningen av premier.

Postene er satt ut i nærområdet til 
Drøbak kajakklubb. De fleste kan nås 
fra vår møteplass, Militærstranda eller 
ved utsetting av kajakken fra et annet 
sted i nærområdet. Mange av postene 
passer for dagsturer, enkelte av 
postene kan egne seg for 
overnattingsturer.

Husk at Oslofjorden har svært stor 
båttrafikk, både nyttefartøy som ferger 
og mange fritidsbåter.

Les og følg ”Padlevett” når du drar på 
tur.

Ta en utskrift av dette arket og bruk det 
til klippekort og planlegging! Det er 
også laget en detaljert beskrivelse av 
hver enkelt post.

Følg med på DKKs hjemmeside for ev. 
feil og mangler som oppstår i sesongen
www.drobakkajakk.no

God tur!
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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 
sikkerhetstustyr, 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.

http://www.drobakkajakk.no/


 

Omarbeidet fra Trondhjems kajakklubb 
 

 

Padlevett 
1. Bruk padlevest 

Vesten er en selvfølgelig del av bekledningen. Det finnes få situasjoner hvor padling 
uten vest kan forsvares. Vesten skal være CE-godkjent. 

2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett 
Bruk farger som synes. Vær likevel oppmerksom og opptre defensivt. Det nytter lite å 
ha rett om du ikke blir sett. Gjør deg kjent med båttrafikken i området og unngå å 
padle i skipsleia. Leia skal krysses på tvers. Hold god avstand til store fartøy som 
f.eks ferger. 

3. Vær bevisst egne ferdigheter 
Du må selv vite hva akkurat du kan mestre. Si alltid i fra om du nærmer deg en 
grense. 

4. Les værmeldingen. Respekter vær og farvann 
Du er utsatt i en kajakk, og turen kan bli mer krevende enn forutsatt hvis det blåser 
opp. Kulde og motvind kan tappe krefter. Værmeldingen stemmer ikke alltid, men den 
er et godt utgangspunkt. 

5. Kle deg etter vanntemperaturen 
Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle 
med våte klær. Kle deg etter det. 

6. Vær godt rustet, selv på korte turer 
Ha alltid med redningsutstyr som pumpe og årepose. Ta med deg ekstra klær og mat 
i en vanntett pose. Resten avhenger av turen du skal på. 

7. Informer andre om turplanene 
Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå 
deres bekymring ved å holde deg til planen. 

8. Vær sosial. Hold oversikt og pass på alle 
Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekk regelmessig at alle er med. Se 
etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald. 

9. Hjelp til med å holde gruppen samlet  
Hold deg nær nok gruppen til å kunne kommunisere. Vær lojal mot turleder og 
utnevnte hjelpere. 

10. Vær et forbilde  
Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med 
regler om ikke gode forbilder viser hvordan de følges i praksis. 

11. Padling i Drøbaksundet 
Du må beherske trygg og effektiv kryssing av Drøbaksundet for å legge turen til 
vestsiden av fjorden. Det er mye trafikk med store ferger og lasteskip og de holder 
god fart. Du må holde god avstand og aldri utfordre kryssing foran store fartøy. Kryss 
fjorden uten opphold og på tvers av leden. Gruppen skal være samlet. 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 1 Vassholmen 

Beskrivelse av posten: Fin og grei adkomst. 
Posten er satt opp på Vassholmen og nord på øya i busk/tre til høyre for regattakontor når en kommer inn fra 
nord.   Vær obs på naturreservatet like ved og sjekk om det er ferdselsforbud der. 

Koordinater (DMM) 
59.874587°, 10.622760° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 2 Kjeppestadbukta 

Beskrivelse av posten: Fin og grei adkomst. 
Posten er satt opp i Kjeppestadbukta – Solberg syd for Skiphelle, posten henger i et lite furu tre til venstre når en 
kommer inn på stranden/ bukta. 

Koordinater (DMM) 
 59.626536°,  10.647328° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 3 Hanseberget, Oustøya 

Beskrivelse av posten:   
Posten er satt opp på Ostøya (Oustøya) syd vest på øya ved Hanseberget, posten henger i et tre til venstre når en 
kommer inn på stranden/ bukta. 
Sjekk om det er ferdselsforbud i det lille reservatet like nord for posten. Du kan også finne  ut hva som er spesielt 
for Oust naturreservatet. 

Koordinater (DMM) 
 59.869188°, 10.555968° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 4 Furuholmen 

Beskrivelse av posten: Fin og grei adkomst  
Posten er vest på Furuholmen,  en gammel kjenning. Den står rett ovenfor en liten strand. 

Koordinater (DMM) 
59.675076°,  10.564087° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 5 Kråkholmen 

Beskrivelse av posten: Fin og grei adkomst. 
Posten er satt opp på Kråkholmen – mot nord vest og henger i et tre ved stranden. Her er det flere fuglefrednings-
områder i nærheten, tenk på hvordan du padler inn til holmen. 

Koordinater (DMM) 
 59.823692°,  10.492848° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 6 Hallangen 

Beskrivelse av posten: Meget grei adkomst. 
Post Hallangen på vestsiden noe nord for Sandbukta. Posten er satt opp til høyre for sandstrand.  

Koordinater (DMM) 
 59.694305°,  10.604207° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 7 Gråøya 

Beskrivelse av posten: Adkomst er grei 
Post vest på Gråøya, Adkomst  på liten strand, posten hengt i et furu tre til venstre på en høyde. 
Gråøya er et stort naturreservat. Med mange spennende  kvaliteter som du kan undersøke nærmere. 

Koordinater (DMM) 
 59.698699°,  10.531086° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 8 A Bastøy 

Beskrivelse av posten: Grei adkomst. 
Posten er på Bastøy syd for Horten. Vest på øya- lang grunt område. Posten er satt opp ved en liten holme ut stikk, 
Posten er hengt opp i et tre. 
Denne posten passer for en langtur med overnatting. Kanskje ikke så lurt å bli for lenge  på Bastøya så du blir inn-
satt :) 

Koordinater (DMM) 
 59.377609°,  10.514634° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 8 B Horten v/
Sjøredningsskolen 

Beskrivelse av posten: Grei adkomst. 
Posten er på strand rett syd for RS - sjøredningskolen ved Horten. Satt i et tre rett ved siden av en stor fuglekasse. 
Denne posten passer for en langtur med overnatting.  

Koordinater (DMM) 
 59.391492°,  10.478716° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 9 Østøya, Horten 

Beskrivelse av posten: Grei adkomst. 
Posten er på Østøya ved Horten og satt opp i et lite tre på sydenden mot Horten.  Det er en spennende  kanal syd 
for posten, mot sentrum. Karljohansvern er verdt et besøk. 

Koordinater (DMM) 
 59.438094°,  10.476514° 

 



Turposter 2018 
Postnr:  Post 10 Revlingen 

Beskrivelse av posten: Grei adkomst. 
Posten er satt opp på Revlingen syd for Moss nord på øya. 
Revlingen er et sikret friluftssområde men de søndre delene er også et naturreservat med ferdseslforbud i hekketi-
den. 
Denne posten passer bra for en langtur med overnatting. 

Koordinater (DMM) 
 59.399294°,  10.635421° 
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