Øyhopping på
Helgelandskysten 2017
Turleder(-e)
Kjell Johansson

Type tur:
Klubbtur

Oppmøte tid/sted:
Helgeland lørdag 15.juli / søndag 16.juli
Klar på vannet søndag 16. kl. 1300
Ferdighetskrav til deltagere: Viderekomne.
Turen vil foregå med noen fjordkryssinger. (2 til 5 km)
Området kan være utsatt for vind og strøm av moderat
art.

Turens lengde
Ca. 7 dager
Dagsetapper: 15-25 km
Transport
Se nedenfor

Påmelding
via hjemmesiden

Bekledning/utstyr:
Informasjon om bekledning, utstyr og pakkeliste kommer på planleggingsmøte, og
sendes ut til deltagerne. Sjekk kajakken; at ror, senkekjøl, dekliner og luker er i orden
før du reiser hjemmefra.
Overnatting og priser:
Fra lørdag 14. til søndag 15. overnatting i hytte. Resten av uka ligger vi i telt. Hver enkelt står for
reiseutgiftene, overnatting ei natt +parkering ei uke kommer å ca. 700,-/per hode.
Turinformasjon:
Nå er det to måneder igjen og vi er i ferd med å få på plass rammene for turen. Siden vi planlegger å
besøke et område som er helt ukjent for oss, og siden vi ikke noen særavtale med værgudene, så er
dette en plan med forbehold. Foreløpig er vi 11 påmeldte. I påmeldingsystemet vårt er det satt maks
20 deltagere, men vi vurderer sterkt å sette maksgrensen til 15. Frist for påmelding 25.mai.
Dette er ikke planlagt som en tur for nybegynnere. Turen vil foregå med noen fjordkryssinger. (2 til 5
km) Området kan være utsatt for vind og strøm av moderat art. Det vil være muligheter for å finne
gode landingsforhold, men det kan innebære at det må påregnes noe padling og leting. I deler av
området vil det være mulig å få landbasert eller sjøbasert hjelp.
Fra Mo i Rana kjører du FV17 til Tonnes eller Kilboghavn. Her foreslår vi å finne plass til oppmøte,
parkering for ei uke og overnattingsmulighet (telt, hytte?) lørdag 15.7 til søndag 16.7.Foreslår start på
vannet kl. 13.00 søndag 16.7

Vi har da mulighet for øyhopping fram til fredag 21. eller lørdag 22. og hjemreise søndag 23.juli. Hvis
mulig foreslår jeg en eller to netter på eller i nærheten av Rødøy, med innlagt tur til Rødøyløva.
(Middag på Klokkargården?) Det er mange andre muligheter for toppturer (Ambråtta, Hestmannen)
Blåser det mye kan vi kanskje fine ly i Melfjorden og Nordfjorden med mulighet for å gå til Svartisen?
Så snart vi får det til innkaller vi alle påmeldte til informasjon og planlegging
Transport:
Det er langt å kjøre, vi bør forsøke å kjøre sammen. Det er mulig å reise med tog eller fly og buss. Vi
må da lage avtaler om transport av kajakker.
Værforbehold
Turen er lagt til et område som kan være utsatt for vind og strøm. Vi har ikke planlagt å padle
«utaskjærs» Ved dårlig vær kan vi bli liggende værfast, men det vil også være mange muligheter til å
bruke fergene som går mellom øyene.

Pakkeliste: Kommer seinere.
.

