Overnattingstur for nybegynnere: 27. –12.-13.9.
28 juni
Turmål: Eiavannet i Sokndal 12.-13. september
Dette er turen for deg som kanskje aldri har vært på overnattingstur med kajakk tidligere. En tur som skal passe
for de aller flest, også familier med barn om disse kan padle selv. En tur der det ikke er fokus på å padle langt
eller fort, men der du kan få litt erfaring i hva som er praktisk å ha med og hva som kanskje bør ligge igjen
hjemme. Og selvfølgelig skal vi kose oss med god kajakkprat ved bålet.
Dag/dato: Lørdag 12.– søndag 13. september 2015 – vær/vindforbehold.
Start/slutt: Det er ca 1 time og 20 min kjøretid til startstedet så alle bør være med å pakke på eventuell henger
fredag kveld .Vi satser på å kjøre fra Sandnes lørdag kl 10.00. og møtes på Bens kafe kl 11. Vi parkerer ved sørenden av Eiavannet, pakker i kajakkene og tar en liten matbit før vi setter kursen mot en grei leirplass. Vi regner
med å være tilbake i Sandnes søndag kl. 16.ca - (kommer an på været)
Antall kilometer/evt. timer i kajakk
Lørdag legger vi opp til en rolig tur inn til leirsted ca 3-5 km, gjerne med en pause underveis. Leirsted velges etter
værmelding og nivå på deltakerne. Når leiren er etablert blir det en tur lengre innover i vassdraget for de som har
lyst. Det er greit fiske i vannet. Søndag morgen blir vi enige om å padle korteste vei tilbake til bilene, eller om vi
vil ta en lengre tur.
Nivå deltaker: Grunnkurs hav. Eventuelle barn som blir med på turen er foreldrenes eget ansvar. Det tillates kun
et barn uten kurs pr voksen. Barn/unge som har gjennomført grunnkurs hav, kan delta i tillegg (minimum 16 år for
å delta alene).
Bekledning: Tørrdrakt/våtdrakt eller behagelige treningsklær anbefales. Kle dere etter vanntemperaturen, og ta
med skift! Muligheter for bading og redningsøvelser.
Overnatting: Ta med eget telt, eller avtal å dele med andre. Der er begrenset plass til telt.
Turledere: Jan Ivar: 957 01 016 og Ingunn: 984 17 607 Ring oss gjerne – ingen spørsmål er for dumme!
Påmelding: til ingunn.vika@gmail.com, innen 8. september. Må inneholde: navn, telefon og navn/telefon til
nærmeste pårørende. Husk å gi beskjed om du skal låne klubb-båt.
Kajakk bestilles på e-post til: dagligleder@stavangerkajakk.no
Er det noen som trenger transport av kajakk? Gi beskjed – så avtaler vi henting og tar evt med en henger.
Fiskekort må evt kjøpes på https://www.inatur.no/fiske/50e57458e4b053634ccc837f/aurefiske-i-dalane før turen
Kartreferanse: http://kart.gulesider.no/m/QbhNG
Pakkliste:
Kajakk med alt utstyr, telt, sovepose, liggeunderlag og klesskift (noe varmt til kvelden), lys er praktisk.
Kokeapparat/grillrist/grillkull, myggmiddel. Rikelig mat/drikke (lunsj, middag/kvelds lørdag og frokost + lunsj
søndag), husk drikkevann – det finnes ikke på leirstedet. Kart og kompass om du har. Taueline om du har og kan
bruke denne. Vest og utstyr for egenredning er obligatorisk på alle turer i regi av SKK
Nivå/Gradering av turen:
2 stjerner, det vil si følgende farvann/forhold: Stort sett skjermet farvann og vi kan det meste av tiden holde oss
nær land. Du må være forberedt på å padle minst 1-2 timer i strekk, med fullastet kajakk.
Kamerat- og egenredning må du kunne og det er og viktig at deltakerne kan hjelpe andre i en utsatt situasjon.
Voksne som har med barn, må ha med taueline og kunne bruke denne.
Det blir felles planleggingsmøte med pakketips i Sandvigå, tirsdag 8. september kl 18.30. Ta gjerne med de
yngre deltakerne også. Viktig at de ser hva som må være med, hvordan det bør pakkes (små pakker/vanntett) og
hvor tung kajakken blir
Velkommen til en rolig og fin padletur. Ingunn og Jan Ivar

