
Turreferat 

Padletur langs Agderkysten 3 - 5 juli 2015 

 

Planen var å få til en skikkelig sommertur langs kysten, og 6 personer hadde meldt seg på og satt av 

denne helga for tur. 

Deltakerne var Ida, Irina, Heiko, Audun, Axel og Preben. 

Planen var å kjøre til Ulvøysund med bil og deretter padle så langt østover vi kunne, helst helt til 

Arendal. Dette krevde en del logistikk, Axel hadde sin bil i Grimstad i tilfelle vi måtte avslutte der, 

mens Audun parkerte sin bil i Arendal. Heiko og Preben kjørte til Ulvøysund med kajakkene lastet 

opp på tilhenger lånt av kajakklubben for anledningen. 

Yr.np lovet oss flott sommervær og alt lå til rette for en flott tur. 

 
Pakking av utstyr ved start       Padler i sommervær 

Fredag kveld ved sjutiden var vi klare for å starte turen fra en liten strand ved Ulvøysund. Etter en 

liten prat om sikkerhet dro vi avgårde med vinden i ryggen. Målet for fredagen var Gamle Hellesund 

og en overnattingsplass på Sandøy. Medvinden og friske armer gjorde denne turen til en lek, på veien 

passerte vi den gamle uthavna Gamle Hellesund og rundet etter hvert inn i en bukt på nordsiden av 

Sandøy. Her hadde vi i boka «Padleguide for Aust-Agder» sett oss ut en overnattingsplass på en stor 

gresslette. Stedet svarte til forventningene, et flott og lunt sted for camping. Etter utpakking og 

etablering av leir ble det kveldsmat, en gåtur til det gamle Skolehuset og hygge i kveldssola. 

Lørdag hadde vi planlagt en relativt lang tur, målet var Homborsund fyr. Allerede litt over kl 9 var 

gruppa klar for avgang, vi hadde også denne dagen medvind og godt vær. Litt tåke på morgenen, 

men den lettet etter hvert. Turen gikk østover i Blindleia, gjennom Nilen og deretter på utsiden av 

Åkerøya og bort til idylliske Brekkestø hvor vi hadde behov for en beinstrekk. Videre tilbake til 

hovedleden og mot Lillesand. Lunsj ble det på en liten holme like vest for Lillesand. I Lillesand gjorde 

vi strandhugg i sentrum, vi måtte bunkre vann og gjøre noen småinnkjøp. Mye folk og 

sommerstemning i Lillesand, her hadde ferie og hyttefolket ankommet. Det er hyggelig å ankomme 

sørlandsbyene sjøveien, vi er da på en måte «turister på hjemmebane».. 

Videre gikk turen ut Grunnesund og østover til Sokken på Auesøya hvor det ble ny benstrekk. Siste 

etappe gikk ut til Homborsund fyr hvor vi ble godt mottatt av vertskapet. Vi fikk tilbud om både 

teltplass og seng innomhus, men som staute Fjellsportere valgte vi lavvo. 



  
Homborsund fyr    Kommer han seg opp igjen ? 

 

Vi hadde en hyggelig kveld på bryggekanten med avslapping, grilling, demonstrasjon av eskimorulle 

av Audun (vi ble imponert!) og mange gode og interessante  historier.  

Om padleturen lørdag hadde vært lang ville den bli enda noe lenger søndag  dersom vi skulle komme 

oss helt til Arendal. Allerede før kl 9 var alle klare for en ny dag på sjøen. Været var fint, men hele 

formiddagen hadde vi en svak motvind fra øst. Første etappe gikk over Homborsie, en strekning som 

kan være tøff selv i båt. Været var på vår side, nesten flatt hav og vi fosset frem mot Grimstad. 

Benstrekk ble det på Maløyene utenfor Grimstad før vi fortsatte gjennom Osterkilen, Hesneskanalen 

og bort til Grefstadvika hvor det ble en god lunsjpause. Nå hadde vi padla ganske så langt og det var 

nok flere som nå merket dette i skuldre og rygg.. En liten strekk på gressletta gjorde godt, og vi hadde 

jo ikke tenkt å gi oss her. Nå gjenstod det neste åpne strekket, forbi Fevik og rundt Haslatangen. Også 

her hadde vi gode forhold og distansen bød ikke på noen problemer. Siste benstrekk ble på 

Haslatangen, og vi var nå klare for siste etappe inn i Nidelva og til Ormevika hvor turen skulle 

avsluttes. Vi valgte å gå inn i elva i Sømskilen og padle «så langt inne» som mulig. Dette viste seg å 

være et heldig valg for like etter at vi hadde passert Haslatangen kom havtåka veltene inn, godt at vi 

nå ikke var ute på åpent hav! 

Turen i den idylliske elva ble bare forstyrret av noe «villmannskjøring» med båter. Det er utrolig at 

det skal være nødvendig å kjøre villmann i slike trange farvann.. Vi hadde padlet helt fra Ulvøysund til 

Arendal, bl a rundt Homborsie og forbi Fevik, men de mest utfordrende forholdene møtte vi i Hølen ! 

Ved ankomst Ormevika kjente nok de fleste at vi hadde lagt bak oss en del km i kajakken. Totalt ble 

turen ca 66 km, fordelt på 6-7 km fredag kveld, 27 km lørdag og 32 km søndag. 

Vi hadde klart å nå turens mål, været var på vår side hele helga, og alle deltakerne bidro til at dette 

ble en flott opplevelse. Slike turer og opplevelser i hyggelig selskap er fine å tenke tilbake på når 

høsten og vinteren kommer. 

Takker alle for en flott padletur, gode opplevelser og hyggelig selskap!  

 

08.07.15 PTN (turkoordinator og referent) 

 

    


