Håøya rundt 2017
Turleder(-e)
Type tur:
Kjell Johansson
Dagstur
Oppmøte tid/sted
Torsdag 25.mai Kl. 0930 ved Naustet,
(Avreise så snart vi er klare ca kl 1000)

Turens lengde
Ca. 20 km
Transport
Se nedenfor

Ferdighetskrav til deltagere: Noe øvet – middels forhold.
Beherske kameratredning og kunne holde jevn fart over tid i
varierende forhold. Turen kan være utsatt for vind og bølger
på noen strekninger.

Påmelding
via hjemmesiden

Bekledning/utstyr
Bekledning etter værforholdene. Alltid et komplett tøyskift pakket i vanntett bag. Tøy til
pause.
Alle skal ha padlevest og spruttrekk. Sjekk kajakken; at ror, senkekjøl, deksliner og luker er i
orden etter vinteren.
Turinformasjon: Tur til Oscarsborg og Håøya torsdag 25.mai, Kristi himmelfartsdag.
Vår tradisjonelle Håøya-tur går fra Sætre i Hurum, til Oscarsborg og rundt Håøya.
Dette er en tur som kan by på varierende forhold. Bilder fra tidligere år viser for det meste strålende vær.
I fjor fikk vi testet kreftene i bølger og motvind. I meste laget syntes noen, og for første gang måtte vi korte
inn turen ved å bære kajakkene over ved Dragsund.
Vi ser an gruppens sammensetning og erfaring og tar hensyn til værmeldingen. Ved sterk vind vil vi
revurdere ruten og eventuelt hele turen. Vi tar pauser underveis, og første planlagte rast (ispause) tar vi på
Oscarsborg. Deretter padler vi nordover og rundt Håøya. Når vi er omtrent halvveis tar vi en lengre pause.
Da spiser vi og lader batteriene før vi setter kursen mot Sætre.
Dette er en dagstur (ca. 20 km), og de som blir med må orke å padle med jevnt tempo under varierende
forhold. Ett av målene med denne turen er å «trene» på å holde sammen som en gruppe.
(Gruppeoppførsel i trafikkert farvann). Viktig å kunne når vi seinere skal på sommerleir og på turer med
andre klubber.
Vi regner med å være tilbake i Sætre ca. 1700.

Transport:
Dersom det er noen som er avhengig av transport for å få været med, ber vi dere gi direkte beskjed om
dette til turleder. Vi vil da forsøke å løse dette. Vi regner med at det er flere som har ledig plass på taket,
og eventuelt får vi ta i bruk kajakkhengeren.
NB! Oslofjordtunellen er stengt
Værforbehold
Vi pleier ikke å ta forbehold med hensyn til været. Ved sterk vind vil vi se etter et skjermet område å padle
i. Avgjørelsen tas ved båthuset før avreise. (Det betyr at de som velger å reise direkte til Sætre kan
komme til å være på feil sted)

Pakkliste:
Tørt skift
Mat og drikke til lunsj
Sitteunderlag

I ly for vinden var det riktig godt i fjor, men det ble en helt annen historie når vi kom ut på fjorden.

