
Følg oss på Facebook:
DNT Padlegruppen Tønsberg og Omegn

PADLEKURS PADLEKURS 
SESONGEN 2022 SESONGEN 2022 

Våre instruktører er tett på og forklarer deg nøye.

Planlagte kurs:

Introkurs: 
Disse arrangeres ved kapasitet.  
Følg med på våre nettsider https://tot.dnt.no/kajakk_padling/

Grunnkurs: 
14.-15. mai: Fra Fjærholmen
21.-22. mai: Fra Fjærholmen
7,9,14,16, juni:  Grunnkurs kveld, 4x 3 timer, Fjærholmen
11.-12. juni: Trollsvannstua. NB! utvidet kurs med overnatting
13.-14. august: Fjærholmen 

Teknikkurs:
28.-29. august: Hvasser

Aktivitetslederkurs:
Bor det en aktivitetsleder i deg? Har du lyst til å ha med andre på turer? Kontakt oss for 
mer info. Kurs arrangeres etter behov.

Kontakt Svein Olsen 
Telefon 971 94165
svein@seokonsult.no

PÅMELDING:   tot.dnt.no/kajakk_padling



INTROKURS

Deltakeren motiveres til å fortsette med 
padling. Helt enkel manøvrering av 
kajakken er i fokus. Deltakeren intro-
duseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har 
deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å 
bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere 
for videre opplæring i padling.

• Løfte, bære og sjøsette kajakk
• Padle forover med rett kurs
• Stoppe
• Svinge kajakken begge veier
• Bakoverpadling
• Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av 

kajakken i vannet
• Ilandstigning
• Sittestilling og god padleteknikk
• Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved 

padling
• Kjennskap til lokale padleforhold
• Vi legger til egenredning/kameratredning i  

kurset, men dette er ikke obligatorisk

Krav: Ingen

Varighet: 3,5 timer

VÅTTKORT KURS
Padleforbundets utdanningsstige heter Våttkort og 
DNT følger denne. Våttkort inneholder mange 
forskjellige padlekurs i ulike grener. All utdanning i 

Padleforbundet tar utgangspunkt i den enkelte 
padlers mestringsfølelse og motivasjon - uavhengig av 
gren og ambisjonsnivå. 

Dette er innhold på kursene vi kjører i DNT Tønsberg 
og Omegn i sesongen 2022.

GRUNNKURS

Padling er i fokus, redningsøvelser prø-
ves ut. Teknikkene vises og læres på en 
skuldervennlig måte, feks. lavt støttetak. 
I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å 
padle i en gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, 
samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.
Med kurset kvalifiserer du til å være med på fellestu-
rer og leie kajakk. 

• Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
• Effektiv fremoverpadling
• Bakoverpadling og stopp
• Sideveis forflytning av kajakken
• Lavt støttetak
• Styretak (bak)
• Sving (sveipetak og styretak)
• Ilandstigning
• Sikring av kajakk etter ilandstigning
• Redningsteknikker
• Skadeforebygging
• Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
• Generell sikkerhet og grunnleggende sjømann-

skap
• Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
• Sporløs ferdsel

Krav: Ingen

Varighet: 16 timer.

TEKNIKKKURS

Teknikk er i fokus. Mye teknikktrening. 
Gruppeoversikt og skadeforebygging står 
i fokus under hele kurset. 
Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens 
tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og 
sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god 
teknikk i rolige omgivelser.

• Håndtering av kajakken
• Effektivt framdriftstak 
• Bakoverpadling
• 8-tallspadling fremover og bakover med kanting 

av kajakk
• Styretak bak
• Baugtak
• Sideveis forflytning
• Uten fremdrift i kajakken
• Sculling for støtte
• Støttetak (høye og lave)
• Redningsteknikk
• Kameratredning
• Egenredning
• Tauing og bruk av taueline
• Intro av eskimoredning

Krav: Grunnkurs

Varighet: 16 timer


