PROVA-PÅ PADDLING

DIN SÄKERHET

Som nybliven kajakpaddlare kan det vara
svårt att förutse olika säkerhetsrisker som
kan uppstå på havet. Det kan därför vara
bra att börja paddla i grupp med våra
erfarna ledare. Vi arrangerar årligen 15-20
ledarledda turer. De varierar både i
svårighetsgrad och i omfattning (från
kvälls- till veckoturer). För mer information
se vårt kajakprogram.

Paddling i grupp är en lagsport och en
kedja är aldrig starkare än sin svagaste
länk. Det är därför viktigt att alla som
deltar förstår att man utgör en del i
säkerheten för hela gruppen.
För säker paddling gäller därför följande
på våra organiserade turer:
-

Vi anpassar alltid turerna efter väder,
vind och deltagarnas kompetens

För dig som aldrig har paddlat tidigare ser
vi däremot gärna att du genomgår vår
”prova-på-paddling” innan du deltar i
någon av våra organiserade paddelturer
till havs. Under 1½ h tid introducerar vi dig
i kajakpaddling under trygga förhållanden
och hoppas väcka din aptit på fler
paddlingar.

-

Du bör ha fyllt 15 år

-

Simkunnig, minst 200 m

-

Vi använder alltid flytväst

-

Under turen är du skyldig att följa
ledarnas instruktioner

-

Du får ej lämna gruppen och ska alltid
hålla dig så pass nära att de går att
kommunicera med ledarna

Vi lär ut hur vi hjälper varandra att kliva i
och ur kajaken. Vi berättar lite om kajaker,
paddelteknik och avslutar sedan med en
kvällstur på Sidsjön.

-

Medtag fika och klädombyte

-

Vi hjälper varandra att sjösätta och
bära kajaker för att minimera skaderiskerna

-

Meddela tidigt om det gör ont eller om
du är trött

-

Om du har någon allvarlig sjukdom
som kan vara bra för oss att känna till
är vi tacksamma att informeras om
detta

-

Vi visar respekt för djur och natur

Vi rekommenderar även vår kurs i
grundläggande säkerhetsteknik som hålls i
bassäng under våren. Kursen innehåller
en mix av teori och praktik om säkerhetsoch kajaktekniker. Om du är intresserad
kontakta Studiefrämjandet tel. 060-12 07
54, vilka vi samarbetar med.

Kvällspaddling
Kvällstur i lugnt tempo där vi anpassar oss
efter gruppen. Du bör ha provat att paddla
på ”prova-på-paddling” eller ha liknande
erfarenhet. Vi paddlar till en fin strand och
njuter av kvällen. Vanligtvis blir det
paddling till havs om vädret så tillåter.
Medtag fika och ombyte i vatten-tätt fodral.
Nivå: 2 Datum: Tisdagar 5/5, 19/5, 2/6,
16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8, 25/8, 8/9.
Kl. 18:00 till cirka 22:00

HYRA KAJAK

KAJAKPROGRAM 2020

I föreningen har vi cirka tio enmanskajaker
och en tvåmanskajak, alla avsedda för hav
och öppen sjö och av olika modeller för att
kunna tillgodose olika önskemål. Paddel,
kapell och flytväst ingår. Bokning görs via
utsedda kontaktpersoner (se kontaktuppgifter på sista sidan).

På alla paddelturer är det samling med
egna eller hyrda kajaker på SCAparkeringen vid Skepparplatsen om inget
annat anges.

Villkor för uthyrning av kajak
Uthyrning sker huvudsakligen i samband
med av Friluftsfrämjandet organiserade
paddelturer. I övrigt kan uthyrning ske
under förutsättning att någon ledare har
möjlighet att lämna ut. Kajakerna förvaras
vid Friluftsfrämjandets förråd vid Sidsjön.
Som medlem får du rabatterat pris vid
uppvisande av medlemskort. Kajaken
återlämnas väl rengjord in- och utvändigt
vid
tidpunkt
som
överenskommits.
Uthyraren skall underrättas omedelbart
om eventuell skada har uppstått.
Kajakerna är inte försäkrade under
uthyrning utan hyrestagaren ansvarar för
eventuella skador.
Priser
Tid

Medlem (kr)

Ej medlem (kr)

Kväll

150

200

Dag/dygn

200

250

Följande
dygn/dagar

100

150

Det finns även möjlighet att hyra för längre
tid och då lämnas pris efter förfrågan
Betalningen sker kontant (jämna pengar)
eller med Swish vid utlämnandet.

Dagstur för att möta våren
Missa inte årets första paddeltur. Vi
hoppas på solsken men tänk på att det
fortfarande är kallt i vattnet när du planerar
din klädsel. Medtag lunch.
Nivå: 2-3 Datum: 1 maj, samling kl. 10:00
Pris: 50 kr medlem, 100 kr icke medlem
Anmälan: Lars-Håkan Edberg, 070-269
76 66

Pris: Ingen avgift för medlem, 50 kr icke
medlem.
Anmälan: Ingen anmälan krävs.
Övrigt: Kontakta någon av ledarna om du
behöver hyra kajak (se sista sidan).
Utlämnande
sker
kl.
17.00
vid
Friluftsfrämjandets förråd vid Sidsjön.
Nationaldagspaddling
Dagstur med hissad flagg i Sundsvalls
närhet. Vi bestämmer efter väder & vind
vart turen går. Ta med klädombyte samt
lunch & fika. Min 5, max 12 deltagare.
Nivå: 2 Datum: 6 juni, samling kl. 09:00

Helgtur - vårpaddling

Pris: 50 kr medlem, 100 kr icke medlem

Planen är att vårens första helgtur
kommer att förläggas norr om Sundsvall.
Antingen med start kring Härnösand,
Hemsön eller i Höga Kusten.

Anmälan: Lars-Håkan Edberg, 070-269
76 66

Nivå: 3 Datum: 30-31 maj
Pris: 150 kr medlem, 300 kr icke medlem.
Anmälan: Maria Roos, 0730-22 33 58
Prova-på-paddling
Kajakkväll för dig som aldrig suttit i kajak.
Information om teknik och utrustning. Vi
lär oss hur vi hjälper varandra att kliva i
och ur kajaken. Vi avslutar med att
paddlar en kortare tur på Sidsjön. Ca 2 h.
Nivå: 1 Datum: 17 maj, 31 maj, 14 juni, 2
augusti. Samling kl. 16:00 vid Sidsjön.
Pris: 100 kr medlem, 150 kr icke medlem
inklusive kajakhyra.
Anmälan: Mats Åkerlund, 070-550 30 53

Semesterpaddling
Varje år åker vi på en veckas paddeltur. Vi
har tidigare varit på en mängd olika ställen
i Sverige men också i Norge, Skottland,
och Kroatien. I år går resan till södra
delarna av Åland. I den åländska övärlden
tar öarna och vikarna aldrig slut. Du kan
snabbt
växla
mellan
inneroch
ytterskärgård bland cirka 6700 öar. Min 5,
max 12 deltagare.
Nivå: 3-4 Datum: 11-19 juli
Pris: 300 kr medlem, 600 kr icke medlem.
Observera att deltagaravgiften ska betalas
i samband med anmälan och återbetalas
inte vid avbokning.
Anmälan: Lars-Håkan Edberg, 070-269
76 66
Säkerhetsövningar i havet
Vi kommer att träna räddningsövningar
och finslipa eskimåsvängen för de som så
önskar. 3 till 10 deltagare. Torr- eller
våtdräkt är nästan ett måste under
säkerhetsövningarna.
Nivå: 3 Datum: 9 aug, samling kl. 09:00

Pris: 50 kr medlem, 100 kr icke medlem
Anmälan: Björn Welin, 073-374 71 44

Fyrens dag
Den Internationella Fyrdagen firades
första gången år 2002 och firas sedan
dess varje år den söndag som infaller
under den tredje hela helgen i augusti.
Under den Internationella Fyrdagen vill
Svenska Fyrsällskapet med fler öppna
så många fyrar som möjligt så att alla
som vill och kan har möjlighet att besöka
en del av Sveriges unika maritima
kulturarv. Vi gör ett nytt försök att besöka
Högbondens fyr och hoppas att vädret är
med oss i år.
Nivå: 2 Datum: 16 augusti, samling kl.
09:00.
Pris: 50 kr medlem, 100 kr icke medlem

sig. En tur i fantastisk miljö som vi
sannolikt får ha för oss själva.
Övernattning sker i någon enklare stuga.
Vi ser till att vara framme i god för att
samla ihop lite ved innan mörkret lägger
sig. Sedan vidtar en lång kväll med
kortspel och historieberättande från den
gångna säsongen. Vattentemperaturen
ställer krav på god paddelvana och bra
utrustning.
Nivå: 4 Datum: 7-8 november
Pris: 150 kr medlem, 300 kr icke
medlem
Anmälan: Mats Åkerlund, 070-550 30 53

”Ljusnatta” i Spikarna
Vi sjösätter i mörkret och paddlar norrut
i skenet
av alla tända ljus och
marschaller utefter Alnöns kustlinje.
Medtag pannlampa och ombyte.

Nyårspaddling
Häng med på årets sista paddeltur! De
senaste sju åren har vi haft tur med
vädret
och
lyckats
hitta
isfritt
paddelvatten. Vi gör en paddeltur bland
isflaken på några timmar som innefattar
en kortare lunch med brasa. Vattentemperaturen ställer krav på god
paddelvana och bra utrustning.

Nivå: 3 Datum: 29 augusti, Kl. 20:00 till
cirka 22:00. Samling vid Spikarna.

Nivå: 4 Datum: 31 december, samling
kl. 09:30.

Pris: 50 kr medlem, 100 kr icke medlem

Pris: Ingen avgift, men vi ser gärna att
du är medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Anmäla: Marcus Hansen, 070-386 03 45

Anmälan: Bo Westerlind, 070-295 67 79
Hösttur till Skälsjön
Vi tillbringar helgen i en stuga vid
Skälsjön i Lögdö vildmark med tillgång till
brasa, bastu och badtunna. På dagen
paddlar vi runt i sjön bland öar och skär,
omgivna av en skog i prunkande
höstfärger. Traditionen bjuder även på
att vi framåt kvällen dukar upp och njuter
av en tacobuffé. En annan tradition är
bildvisningen från säsongens alla
paddelturer.
Nivå: 2-3 Datum: 3-4/10, samling kl.
09:30 i Skälsjön.
Pris: 150 kr medlem, 300 kr icke
medlem. Kostnader för mat och stuga
tillkommer
Anmälan: Lars-Håkan Edberg, 070-269
76 66
Vinterpaddling
Vi passar på att genomföra säsongens
sista längre paddeltur innan isen lägger

Anmälan: Lars-Håkan Edberg, 070-269
76 66

Information och uthyrning:
Lars-Håkan Edberg 070-269 76 66
Mats Åkerlund, 070-550 30 53
Lise-Lotte Åkerlund 070-294 84 48
Information:
Mats Bülund 060-10 25 19, 070-235 38 38
Maria Roos 060-10 11 57, 0730-22 33 58
Bo Westerlind, 070-295 67 79
Hemsida på internet: http://www.friluftsframjandet.se/sundsvall

