Padleskolen - del 5

Vinterpadling
Vannet er iskaldt. Det er
sesong for tørrdrakt
igjen. Det får meg til å
mimre over siste vinters
opplevelser i havkajakk,
og samtidig glede meg
over en ny vintersesong.
De fleste padler mest på sommeren, for
meg er det blitt motsatt. Det var etter
jeg begynte med tørrdrakt for tre år siden det ble skikkelig fart i vinterpadlingen. Før brukte jeg syv millimeter longjohn og tørrtopp med tykk ullgenser
under. Det fungerte det også, men komforten med lette tekstiler, pusteegenskapene og enkelheten i at det dreier seg om
flere plagg i ett på tørrdrakten gjør at jeg
padler mye mer på vinterstid nå enn før.

Kaldeste tur
Den kaldeste turen var 22. januar. Båten
hadde ligget og snødd ned. Det hadde
samlet seg en del vann ombord som
hadde frosset til en ganske stor isklump.
Klumpen hadde dannet seg rundt åra
som lå nedi cockpiten, og dette er vel
den eneste gangen jeg har tømt båten
ved å løfte ut en mega-kjærlighet på
pinne og knuse den i bakken. Hurra for
solide årer!
Jeg og Ragnar fra Fredrikstad kajakklubb padlet rundt Tisler. Syv minus
med ti s/m vind ga en betydelig nedkjølingseffekt. Det spesielle med denne turen var alle isformasjonene. Is som la seg
på holmer og skjær og dannet midlertidige skulpturer. Det dannet seg lange istapper på capsen til Ragnar mot slutten
av turen. Han manglet bare et lite grantre på hodet for å gå rett inn i en av Asbjørnsen og Moe sine fortellinger. Jeg
angrer fortsatt på at jeg ikke fikk fotografert dette. Men fingrene var nettopp
blitt varme etter en litt småkald periode,
og kameraet ble liggende i posen.
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Sosial tur
Den mest sosiale turen var 15. januar. Ti
padlere fra Fredrikstad padlet rundt
Herføl. Dette var rett før snøen dumpet
ned i store mengder. Jeg husker spesielt
Anne sine nydelige hjemmelagede vafler
med bringebærsyltetøy. På hjemveien
prøvde vi oss i bølger. Dette resulterte i
et par kameratredninger som gikk helt
greit. Da vi var ferdige med turen badet
de som var tørre (med drakt). Jeg husker
de var helt ville, hoiet og skrek, prøvde
på rulla og hoppet rundt og moret seg.
Noen pensjonister som stod på land så
litt skeptiske på denne merkelige gjengen!

Kontraster
Dette var egentlig en ganske grå dag. Jeg
og Einar i Fredrikstad kajakklubb padlet
rundt Akerøya. Det lå noe snø på skjærene og dette lagde et veldig spesielt lys.
Den mørke steinen med den hvite snøen
oppå ga mange fine motiver til tross for
det grå været. Einar hadde med ispigger,
slike som isfiskere har med seg, og dette
viste seg å være en grei måte å ta seg frem
over isen med.

Tur med is
Turen med mest is var den 29. januar.
Gunnar S., Gunnar T., Øystein og jeg
padlet ut fra Skjærhallen. Jeg tror det var
vindretningen som gjorde at isen ble liggende rundt Skjærhalden ytterst på
Hvalerøyene. Vi hakket oss igjennom og
skled oppå isen helt til vi var utenfor
Lauer. Vi hadde egentlig tenkt å padle til
Tisler men snudde på grunn av tåke. Vi
padlet et stykke på kompasskurs i tåka,
men fikk nesten hjertestans av tåkeluren
til noen store båter – antagelig Strømstadferga og andre båter av samme størrelsen – et sted inne i tåkeheimen. På
tilbaketuren hadde det lagt seg enda mer
is. Og vi fikk ganske lange strekninger
der vi dyttet oss frem over isen.
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Utstyr og erfaringer
Det er greit å reflektere litt over hva en
driver med. Noen kritiske situasjoner
har det ikke vært. Jeg har blitt kald på
fingrene noen ganger, og har nå alltid
med flere par hansker/poogies og lignende på tur. Våte hansker etter en rast
blir veldig kaldt. Andre småting – som
forskjellige typer hetter, pulsvanter, pannebånd og lue – er også veldig smart å ha
klart i lommen. Det er utrolig hvor bra
sånne småting hjelper mot kulde.
Tørrdrakten puster bedre jo kaldere
og jo mer vind det er. Et tynt lag fleece
under er det beste med tanke på pusteegenskapene. Men vil en være gardert
mot lange svømmeturer, eller hvis en
skal trene på diverse, lønner det seg å fylle på med ull under drakta.
Siden dagene er korte på vinteren er
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det smart å ha med noen lyskilder.
Minst to siden batterier og pærer ikke er
evigvarende. Hvis en følger med på når
det er fullmåne og en samtidig får klarvær, kan den mørke delen av døgnet bli
overraskende lys og fin for padling. Måneskinnsturer kan bli situasjoner med

utrolig spennende stemninger på sjøen.
Denne reportasjen er tidligere publisert på www.qajaq.no
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