
 

 

 

 
Gyldenløve Kajakklubb 
Trygge naturopplevelser på vannet  Når du er på tur med klubben 

Før turen 
 Skriv deg inn i loggboka, bruk 

blokkbokstaver. 

 Det er ditt ansvar å vurdere 

ferdigheter og kravene turen 

stiller. 

 Finn kajakken du har reservert 

og utstyr til deg selv.  

 Hjelp andre med å finne det de 

trenger. 

 Hjelp hverandre med å få 

kajakkene frem til 

utsetningsplassen. 

 Hjelp alltid å laste og stroppe 

kajakkene på hengeren. 

 Gå gjerne tilbake til klubbhuset 

(hengeren), og hjelp andre. 

 Innstill pedaler, ror, sete, årer, 

spruttrekk etc. før båtene settes 

på vannet.  

 Ikke gå i båtene med mindre det 

er avtalt med turlederen. 

 Hjelp hverandre med å komme i 

båten. 

 Legg ut på vannet så raskt som 

mulig. 

 Ikke start å padle før turlederen 

har gitt klarsignal. 

Underveis 

 Respekter turlederen. 

 Lytt til de beskjedene som blir 

gitt – og følg dem! 

 Er du usikker: spør alltid, eller ta 

kontakt med turlederen. 

 Vær bevisst på egne 

ferdigheter, ikke utsett deg selv 

eller andre for risiko. 

 Husk; du har medansvar for at 

alle i gruppen får en trygg tur. 

 Hovedregel: det padles i par og 

på linje ved krysninger. 

 Det er alles ansvar å sørge for 

at gruppen holder sammen. 

 Det påhviler alle å ikke sinke 

eller strekke gruppen. 

 Ikke gå i land, uten avtalt med 

turlederen. 

 Når turlederen signaliserer 

“samling” (flåte), samles alle så 

hurtig som mulig. 

 Etter avtalte pauser gjelder samme 

regler som ved starten av turen. 

 Ikke start å padle før turlederen 

har gitt klarsignal til at turen 

igjen kan starte. 

 
 

Etter turen 
 Hjelp hverandre ut av båtene, 

og med å ta båtene på land. 

 Vær rask så ingen blir liggende 

å vente unødig. 

 Hjelp hverandre med å få 

båtene opp til klubbhus, eller på 

hengeren. 

 Hjelp til når båtene skal 

stroppes på hengeren. 

 Vask og tørk kajakken, så den 

er klar til nestemann. 

 Legg kajakken på riktig plass i 

klubbhuset. 

 Sett åre, spruttrekk, vest og 

annet utstyr tilbake på riktig 

plass. 

 Skriv deg ut i loggboka, bruk 

blokkbokstaver. 

 Gi beskjed til turlederen når du 

drar. 

 Siste person som forlater 

klubbhuset, slukker lys og låser. 

Adresse: Nedre Storgate 10, 3001 Drammen 
Inngang fra Schwenkegata. 
Telefon: 32 25 51 40 
E-post: kontoret@dntdrammen.no 

http://drammen.turistforeningen.no/ 

Last ned en QR kodeleser til 
din mobiltelefon.  


