KRoP-tur
Til Bolærne - 22. til 23. september
Turleder(-e)
Type tur:
Geir Høibråten - 905 47 734
Tur med en overnatting
Avreise tid/sted
Naustet lørdag 22. September kl. 08.30
Ferdighetskrav til deltagere
Alle deltagere må ha våttkort eller tilsvarende erfaring. Turen er planlagt i
noe eksponert farvann, men skal ikke være noen ekstremtur. Ved sterk
vind velger vi et alternativ. Vi holder et rolig, men jevnt tempo, og alle må
være fortrolig med å padle i bølger og klare dagsetappe på ca. 30 km.

Turens lengde
Ca. 30 + 20 km.
Transport:
Individuelt. Samkjøring hvis mulig
Påmelding
via hjemmesiden Angi om du
kjører og har plass til passasjer
og/eller kajakk.

Dette var egentlig ment å være en fjordkryssing, men vi har vurdert det til å være for risikofylt som klubbtur, og
derfor er turopplegget endret.
Det blir felles avreise fra Naustet den 22. september kl. 08.30
Vi bruker ca. to timer til Fjærholmen (Husøy/Nøtterøy) hvor vi parkerer bilene, og setter kajakkene på vannet.
(Fin strand å sette ut fra)
Padlerute:
Planen er å padle sørover ut forbi Hvaløy, Gåsøy, Skjellerøy og videre. Hvis været tillater det, padler vi ut til
Fulehuk. Hvis ikke, så krysser vi direkte vestover mot Østre Bolæren og så nordover til Mellom Bolæren, hvor
vi slår leir og overnatter.
Søndag er planen å padle sydvestover rundt Ramsholmen før vi vender nesa nordover, tilbake til Fjærholmen.
Eksponert farvann:
Denne turen vil gå i stedvis eksponert farvann, og det er sannsynlig med en del bølger og vind. Med andre ord
er dette en tur for de litt mer erfarne padlere, som er vant med litt sjø, og som er forberedt på å kunne padle
dagsetappe på ca. 30 km i varierende forhold.
Vi er kommet et stykke ut I september, og må være forberedt på litt ruskete vær.
Det må tas hensyn til både hva angår bekledning og i annet utstyr (telt, sovepose mm.)
Utstyrsliste:
Telt, liggeunderlag, sovepose og annet overnattingsutstyr
Mat og drikke til to dager. Husk godt med vann.
Termos til varmt vann og drikke
Alle tar med litt ved, og kanskje litt grillkull
Klær og annet utstyr etter forholdene
Våtdrakt eller tørrdrakt etter eget ønske
Ekstra skift og varme/vindtette klær
Tarp og stenger (hvis du har)

Det blir ikke fellestransport med kajakkhenger, men vi oppfordrer som vanlig til samkjøring. Gi beskjed dersom
du ikke har bil med stativ, så ser vi hva vi får til.
Minimum fire deltakere i tillegg til turleder
Maksimum 12 deltakere i tillegg til turleder
Det tas forbehold om værforholdene. Eventuell avlysning vil skje ved 16-tiden fredag 21. september
Værvarsel:
Fjærholmen
https://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/F%C3%A6rder/Fj%C3%A6rholmen/langtidsvarsel.html
Fulehuk:
https://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/F%C3%A6rder/Fulehuk/langtidsvarsel.html

