
 
 

 

 

 

 

Gyldenløve Kajakklubb 

- Ferdighetskrav ved turdeltakelse -  

 
Åre/stjerne klassifiseringen er brukt i turprogrammet. Felles for alle turer er at turen tilpasses 
rådende værforhold og vil kunne bli avlyst dersom forholdene tilsier det. Tørrdrakt vil kunne være 
påkrevd avhengig av årstiden og temperaturen i vannet. 

 1 åre/stjerne - Padling i svært skjermet farvann - Eksempel er et lite havnebasseng eller 
liten bukt. Basisferdigheter: Deltakeren må ha introduksjonskurs og være kjent med 
kameratredning. Turene egner seg for de fleste, også padlere som ønsker å utvikle egne 
ferdigheter. Vind opp til og med Beaufort styrke 1 – Flau vind (1-3 knop). Sjøgang 1 – 
Småkruset sjø med bølger opp til 0,1 meter i snitt. Ingen strøm og ingen annen trafikk. 

 2 årer/stjerner - Padling i skjermet farvann - Eksempel på dette er indre 
skjærgård. Basisferdigheter: deltakeren må ha grunnkurs og mestre kameratredning. Vind 
opp til og med Beaufort styrke 2 – Svak vind ved vannflaten (4-6 knop). Sjøgang 2 – Smul 
sjø med bølger opp til 0,5 meter i snitt. Kun små krusninger ved grunner og skjær. Svært lite 
strøm og lite annen trafikk. 

*** 

 3 årer/stjerner - Padling i noe eksponert farvann -  Padling i noe eksponert farvann. 
Eksempel er farvann nær land med små øyer og skjær utenfor. Basisferdigheter: deltakeren 
må ha grunnkurs, teknikkurs eller tilsvarende erfaring og mestre kamerat- og egenredning. 
Vind opp til og med Beaufort styrke 4 - Laber bris ved vannflaten (11-16 knop). Sjøgang 3 – 
Sval sjø med bølgehøyde mellom 0,5 og 1,25 meter i snitt. Små brytninger ved grunner og 
skjær. Strøm og dønninger kan skape litt drag i sjøen. Annen trafikk må påregnes. 

 4 årer/stjerner - Padling i eksponert farvann - Eksempel er farvann nær land uten små 
øyer og skjær utenfor. Vind opp til og med Beaufort styrke 5 – Frisk bris ved vannflaten (17-
21 knop). Sjøgang 4 – Noe sjø med bølgehøyde 1,25 -2,5 meter i snitt. Brytninger ved 
grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape drag og uregelmessige formasjoner i 
sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. 

 5 årer/stjerner - Padling i svært eksponert farvann -  Eksempel er lange kryssinger i rom 
sjø, eller utsatt farvann langs land. Vind opp til og med Beaufort styrke 6. Liten kuling ved 
vannflaten (22-27 knop). Sjøgang 5 – 2,5 til 4 meter i snitt. Kraftige brytninger ved grunner 
og skjær. Strøm og dønninger kan skape kraftig drag og kraftige uregelmessige formasjoner 
i sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. 

*** 

 


