KRoP-tur
Skjærgårdstur til Sveriges vestkyst
Lørdag 1. til søndag 2. september 2018
Turleder(-e)
Type tur:
To dager med overnatting i telt
Geir Stenersen 970 78 283
Tor Østberg 905 14 856
Oppmøte tid/sted
Oppmøte Naustet kl. 08.00 lørdag 1. september, eventuelt direkte på
avtalt sted for oppsett.
Ferdighetskrav til deltagere
Nivå 21

Turens lengde
25 til 30 km fordelt på to dager
Transport
Egen bil eller samkjøring.
Påmelding
via hjemmesiden Angi om du
kjører og har plass til passasjer
og/eller kajakk.

Bekledning/utstyr:
Padlebekledning etter forholdene. Skift og klær til lørdags kveld. Telt, sovepose liggeunderlag og annet utstyr til
overnatting ute. Mat og drikke etter eget ønske. Vi tar sikte på å grille på lørdag, og husk å ta med rikelig med
drikkevann. Husk å sjekke Kajakk og utstyr før avreise.
Turinformasjon:
Som tidligere år går denne turen til vakre Bohuslänkysten som kalles den svenske skjærgårds kajakkparadis. Området er
kjent for den røde glattslipte granitten, gamle fiskesamfunn og rester fra steinalderen. Alt spredd utover et mylder av øyer og
skjær.
En av grunnene til at vi velger denne turen er at vi kan finne skjermet farvann så de "fleste" kan være med. Samtidig kan vi
finne utfordringer til de som ønsker det. For å være med er det et krav at man har gjennomført grunnkurset og behersker
kameratredning (se note nedenfor). En må også kunne padle dagsturer på ca. 15 km under varierende forhold. Det tilsvarer
at du greier å holde følge på onsdagspadlingene rundt Øya.
Vi kommer tilbake til sted for utsetting og valg av rute og overnatting.
Som vanlig tar vi forbehold om vær og vind. Endelig beskjed vil bli gitt onsdag 29.
Avreise:
Det blir felles avreise fra Naustet lørdag 1. september kl. 08.00 for de som ønsker å kjøre ifølge, og vi håper å være på
vannet ca. kl. 11.00. (Det er selvsagt mulig å reise på egenhånd og møte oss på et avtalt sted) Retur søndag kveld
Utvidet tur:
Turlederne planlegger å reise ned på Onsdag etter jobb og utvide turen til 4 dager. Vi vil padle 2 lengre turer 20-30 km
(Nivå 3 Øvet) torsdag og fredag. Vi møter resten av gruppen på lørdag når de kommer. Om du har lyst på en utfordrende
oval helg er du hjertelig velkommen til å bli med oss.
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Nivå 2: Middels forhold.
Gjennomført grunnkurs, og kan padle 2-4 timers tur med pause. Behersker kameratredning.
De som ikke har grunnkurs, men har så god padletrening at de kan padle 2-4 timers tur med pause. Behersker kameratredning

