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KRoP-tur
Romjulstur på Glomma
Onsdag 27. desember 2017
Turleder(-e)
Kjell Johansson 99030880

Type tur:
Dagstur med høy bålfaktor

Turens lengde
ca. 10-12 km
4 timer + (avhengig av hvor lenge
vi blir sittende ved bålet)
Transport
Transport ordnes av hver enkelt.
Påmelding
Ikke nødvendig med påmelding,
men bruk gjerne turpåmeldingen
på hjemmesiden.

Oppmøte tid/sted
Stasjonsstranda, Fet kl. 11.00
Ferdighetskrav til deltagere
1
Nivå 2 For å være med på denne turen må du ha grunnkurs og være
trygg på kameratredning.

Bekledning/utstyr
Vi setter ikke krav til at du har tørrdrakt, men vi vil vurdere utstyr og påkledningen før vi starter. Ett tøyskift i
vanntett pakning skal være med.

Turinformasjon
Etter mye god mat i jula passer det å være med på KROPs tradisjonelle romjulspadling. Hvis forholdene ikke blir for
vanskelige (sprengkulde, vind eller is) tar vi en tur onsdag 27.desember.
Planen er å dra ut fra Fetsund og ned i deltaet eller
oppover Glomma. De som trenger hjelp med
lån/transport av kajakk må gi beskjed til turleder i
god tid på forhånd.
Isforhold, vindstyrke og retning vil bestemme hvor vi
slår leir. Det viktigste er ikke å padle langt eller fort
denne dagen, men å være ute sammen med gode
padlevenner og nyte dagen.
Ta med varmt drikke, julegodt og noen vedpinner.
Som alltid blir det et godt bål.

1

Nivå 2:Middels forhold.
Gjennomført grunnkurs, og kan padle 2-4 timers tur med pause. Behersker kameratredning.

Vi sier ofte om vinterpadling at man skal kle seg etter vanntemperaturen. Men for en tur som denne er det også
viktig å kle seg etter dagens vær. Det blir ikke mye hygge hvis du sitter og fryser rundt bålet. Det er god plass i
kajakken, så ta med godt med varme klær til pausen. Det gjør ingen ting om du har med litt for mye. Ei stor vindtett
jakke eller en varmedress er god å ha. Husk lue, (ekstra) votter og sitteunderlag. Ett par fotposer utenpå padleskoa
gjør underverker for kalde føtter på land.
Vi ser fram til en hyggelig avslutning på padlesesongen.

HMS:
For å være med på denne
turen må du ha grunnkurs
og være trygg på
kameratredning.
Vi setter ikke krav til at du
har tørrdrakt, men vi vil
vurdere utstyr og
påkledningen før vi starter.
Ett tøyskift i vanntett
pakning skal være med.
Turen går i skjermet
farvann, men vi vil vurdere
is, vind og temperatur før
start.
Turleder sørger for at alle har skrevet seg inn i turloggen og vi padler i samlet gruppe.
Risikovurdering:
Sannsynlighet for uønsket hendelse= Liten: Stille vann ingen ukjente forhold.
Konsekvens = Liten til moderat: Kameratredning (kort opphold i vannet), kort veg til land, mulighet for tørt skift fort.
Risiko= Sannsynlighet X Konsekvens = Liten (Akseptabel)
I fjor var det kaldt, nesten
vindstille og ingen snø.

Styret i KRoP
ønsker alle en riktig
god jul!

