Padleskolen - del 7

Overnattingstur
med kajakk

Flere og flere oppdager
kajakkens muligheter
både til mosjon og rolige
dagsturer.
En kajakk er også et glimrende fartøy for
å ta seg stille frem på noen timers oppdagelsesferd langs trange fjordarmer, på
innsjøer, i skjærgård og åpen kyst.
Men hvorfor stoppe der? Ta med telt
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og sovepose, og naturopplevelsen får en
helt ny dimensjon.
I Norge gir Allemannsretten oss rett
både til å ferdes fritt og telte opp til to
døgn på samme sted i utmark. Med kajakk kommer du frem der andre ikke
kommer til, og du kan til og med finne
din egen fredelige holme eller lille øy å
overnatte på om du så vil. Men om du er
usikker på om det er lov å overnatte, ta
kontakt med grunneier før du setter opp

camp. I de aller fleste tilfellene får du lov
bare du spør – og hvis ikke er det gjerne
en god grunn til det.
Velg gjerne et campingsted som er benyttet tidligere, slik unngår du slitasje på
naturen. Noen holmer og småøyer langs
norskekysten er imidlertid fredet i hekketiden. Respekter dette. Selv om de er
merket med skilt er det lurt å undersøke
dette på forhånd. Denne informasjonen
finnes på sjøkartene.

Pad

Når du ser etter et sted å sette opp telt,
let etter et sted som er mest mulig i ly for
vær og vind. Bunnen der du setter opp
telt bør være mest mulig jevn. I tillegg er
det viktig å velge et sted som er tørt – og
forblir det selv om det skulle komme et
regnskyll i løpet av natten. Et søkk i terrenget eller et uttørket elveleie kan se
flott ut om kvelden, men kan raskt bli
en svært fuktig opplevelse om det blir
væromslag. Dersom du er avhengig av å

finne vann må du også ha dette i tankene når du velger teltplass.
Om hele familien er på tur sammen er
det i tillegg lurt å velge et sted hvor barna har en liten strand eller andre spennende steder for lek og utfoldelse. Og
om du lurer, er det ikke noe problem å få
med seg selv små barn på padletur. Brede og stabile, doble kajakker med ekstra
hull i midten gir nemlig muligheter for
padleglade småbarnsfamilier – eller for
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de som gjerne vil ha med hunden på tur.
Det er ikke tillatt å gjøre opp åpen ild
i skog og mark mellom 15. april og 15.
september – så matlaging sommerstid
må gjøres på medbrakt turkokeapparat.
I den varme årstiden fungerer det greit
med gass. Om du ikke er en padlende
kokk og heller ikke synes mye om å lage
kompliserte måltider finnes det mange
svært gode ferdigmatprodukter som selges på mange sportsforretninger. Alt du
må gjøre er å tilsette kokende vann så
har du en drivende god og næringsrik
middag på bare noen minutter.
Men hva slags telt egner seg best på
padletur? Dersom man padler flere sammen og vet man vil finne ly mot vær og
vind er en tradisjonell lavvo et artig og
sosialt valg. I tillegg til at en lavvo ikke
tåler mye vind, kan ulempene på noen
turer være at de veier mye, tar mye plass
i kajakken, og krever større plass til å sette opp enn mange andre tradisjonelle
telt.
I mer værutsatte områder lønner det
seg derfor med et mer vær- og vindstabilt telt, som for eksempel et kuppeltelt.
Og padler du alene er det viktig at du
velger et telt du enkelt kan sette opp
alene, selv om det skulle være mye vind.
Skal du på lengre turer, enten alene eller
i små grupper, vil du i tillegg snart sette
pris på utstyr som er så lett og kompakt
som mulig.
Mye har skjedd både på sovepose- og
liggeunderlagsfronten de siste årene, og
om du som meg liker å ha det komfortabelt også på tur ligger det mye i å gjøre
riktig valg her. Et selvoppblåsbart liggeunderlag tar liten plass når det er pakket, men kan likevel gi deg opp til ni cm
luksus som nesten garanterer en god
natts søvn selv for en sliten rygg.
Mange padlere sverger til kunstfiberposer siden dun isolerer dårlig om det
skulle bli vått. Selv bruker jeg en lett
dunpose med vannavstøtende skall året
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rundt og er svært godt fornøyd med
denne løsningen. Men det krever at jeg
kan holde den tørr.
Det er ikke bare soveposen som må
holdes tørr. Både mobiltelefoner, tøy og
annet utstyr kan bli ubrukelig når du
virkelig trenger det om det ikke er forsvarlig pakket. I padlebutikker finnes et
stort utvalg vanntette pakksekker nettopp til dette formål. Selv foretrekker jeg
å pakke klær og utstyr i mange små
vanntette pakksekker i stedet for noen
store. Det blir lettere å pakke utstyret i
kajakken – men også lettere å finne det
igjen i en fart når du trenger det. I tillegg
er det lurt å merke de forskjellige pakksekkene med innholdet.
De fleste moderne kajakker til turbruk
har to vanntette skott som kan brukes til
å transportere oppakningen. Hvordan
du plasserer bagasjen i kajakken har stor
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innvirkning på stabilitet og på hvordan
kajakken oppfører seg i vannet. Som en
tommelfingerregel skal tunge ting som
telt og vannbeholdere plasseres mest
mulig midt i kajakken og så nærme bakkanten av setet som mulig. Har du kompass montert på kajakken er det viktig
ikke å plassere gjenstander i nærheten
som kan påvirke magnetnåla. For eksempel er det ikke lurt å legge grytene i
skottet under kompasset.
Dekket bør holdes mest mulig fritt for
utstyr ikke bare på grunn av stabiliteten,
men også for at det ikke skal komme i
veien under for eksempel redning ved en
velt. Ting på dekk vil også påvirke hvordan kajakken oppfører seg i vind. Reserveåre, pumpe, kompass, vannflaske og
andre småting du kan få bruk for under
padling er likevel greit å ha på dekk så
lenge det er godt festet.

Allemannsretten gir oss fantastiske
muligheter til å oppleve spennende og
variert kystnatur. Med denne retten følger det også mye ansvar. Behandle naturen pent slik at andre som kommer etter
deg finner den akkurat slik den var da
du besøkte stedet.
Om du er interessert i å lese mer om
bruk av kajakk på tur anbefaler jeg den
helt nye padleboka ”Kajakk – Hav-, turog mosjonspadling” av de erfarne padlerne Øystein Køhn og Harald Rishovd.
Boka er en stor ressurs for den som vurderer å begynne å padle for første gang,
og samtidig et flott oppslagsverk med
mange gode tips selv for de som har padlet på tur i mange år.
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