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1. Turtilbudet til medlemmene 

Gyldenløve Kajakklubb presenterer turtilbudet til medlemmene på DNT Drammen og Omegn sine 
websider som vist under. 

a) Om turtilbudet 
 
Medlemmer i Gyldenløve Kajakklubb kan være med på onsdagspadlinger og helgeturer med og 
uten overnatting. Vi arrangerer også fra tid til annen egne padlekvelder for nybegynnere med 
våttkort og introduksjonskurs. Klubbsesongen løper fra midten av april til midten av oktober. 

b) Ansvarliggjøring / På tur med kajakklubben 

 
Turene er merket med ferdighetskrav i form av årer. Årene har gradering fra 1 til 5. Disse er i tråd 
med NPF sitt stjernesystem og er en internasjonal standard.  Det er den enkeltes eget ansvar å 
vurdere sine ferdigheter mot det som fordres for å delta på turen. Deltakere som melder seg på en 
tur uten nødvendige ferdigheter vil ikke kunne delta på turen. 

Grunnleggende sikkerhetsutstyr skal være med på alle turer, og deltakeren må underveis selv 
vurdere elementer som: vær, vind, bølgehøyde, strøm, dønninger, annen båttrafikk og egen styrke 
og kondisjon. 

c) Ferdighetskrav – Definisjoner åre 1 til 5 

 
Definisjon av ferdighetskravene. Åre-symboler er brukt i turprogrammet. Felles for alle turer er at 
turen tilpasses rådende værforhold. Tørrdrakt vil kunne være påkrevd avhengig av årstid og 
temperatur i vannet. 

 1 åre - 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. (NPF Introduksjonskurs blir gjennomført i denne typen farvann.) 

 2 årer – 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. (NPF Grunnkurs blir gjennomført i denne typen 
farvann.) 

 3 årer - 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. Ved organiserte turer i 
slike farvann, vil kravet for deltakelse være grunnkurs. Turlederen vil sørge for sikkerheten under turen. 
(NPF Teknikk- og aktivitetslederkurs blir gjennomført i denne typen farvann.) 

 4 årer - 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. (NPF videregående- og veilederkurs blir gjennomført i denne typen farvann.) 

 5 årer - 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. 
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2. Kursplan for turleder på vannet / Gyldenløve Kajakklubb 

 
På de etterfølgende sidene beskrives målsetningen med, innholdet i og gjennomføring av 
Gyldenløve Kajakklubb sitt turlederkurs på vannet.  
 
Om turlederkurset 
 
a) Målsetting: Etter endt kurs skal deltakerne kunne lede turer på vannet, med ferdighetskrav åre 

1 – 2, i vår, sommer og høstsesongen. (15. april til 15. oktober). 

b) Tidspunkt/ varighet: 
 

- Helgekurs + 20 timer (2 1/2 dager).  
- Kurset kan arrangeres fra april til og med september. 
 

c) Opptakskrav/alder: 

- For å delta på kurset må deltakeren ha gjennomført NPF grunnkurs eller tilsvarende. 
- Deltakelse vil bli vurdert for erfarne medlemmer med padlekompetanse. (Realkompetanse) 
- Aldersgrense for kursdeltakelse er 16 år. 
 

*** 
d) Etter endt kurs skal deltagerne:  

- Ha praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse på vannet. 

- Ha evne til å planlegge og kunne gjennomføre turer og gjøre veivalg. 

- Være kjent med På tur med klubben – Før, under og etter turen. 

- Være kjent med Gyldenløve Kajakklubb sin ferdighetskrav (årer) 

- Kunne gjøre en risikovurdering (risikovurderingsskjemaet) 

- Ha grunnleggende orienteringsferdigheter på vannet. 

- Ha kunnskap om hvordan en gruppe fungerer på tur. 

- Ha ferdigheter i turledelse på vannet under vekslende forhold. 

- Herunder; padling i gruppe, samling i flåte, krysning, tauing og redning. 

- Ha kunnskap om mat/drikke, turbekledning, nødvendig utstyr og pakking av kajakk. 

- Ha kunnskap om sikkerhetsutstyr og kunne bruke dette. 

-  Kjenne innholdet i GKK sitt turledersett og kunne bruke det. 

 
e) Når uhellet er ute og turen ikke går som den skal 

- Kjenne innholdet i Turlederens kriseark 

- Kunne yte grunnleggende førstehjelp 

- Kjenne symptomene på hypotermi 

- Kjenne DNT sine varslingsrutiner og varslingshierarki 

 
f) Generell rolleforståelse: Ha god turkunnskap, selvinnsikt og evne refleksjon over egen rolle 
som turleder. 
 
g) Vurdering - Den personlige kompetansestigen: 

Alle som fullfører kurset vil få et kursbevis. Kursleder vil gi råd til de som ønsker det i forhold til 
mulighet for videre utdanning som NPF aktivitetsleder. 

   

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/4d022f057d49ef3129e5a02ccde44da40b4528c6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/d11a2bc48704f55cb3190e363420b680216847da.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/d11a2bc48704f55cb3190e363420b680216847da.pdf
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3. Kursprogram Turleder på vannet  

a) Personlig utstyr for kursdeltakere (Listen er veiledende) 

Sjekkliste 

Kajakk Taueline og pumpe Mat og drikke: 

Tørrdrakt Åre-pose/pute Tørrmat og drikke til kursdagene 

Lue, hansker og votter Mobil i vanntett pose Grillmat lørdag 

Skyggelue, lue, neopren hette Pakk utstyr i vanntette poser Ekstramat og sjokolade 

Vest Tørre klær er viktig ved pauser og kursdagene Thermos til varmt drikke 

Spruttrekk Varme klær for 2 dager Annet personlig utstyr: 

Åre med åre-snor Ta med ekstra tøyskift(er). Toalettsaker håndkle 

Kniv Solbriller og solkrem Sove eller lakenpose/putetrekk 

Fløyte   

 

b) Agenda - Dag 1 (Fredag)- kursprogram Turleder på vannet 

Tema / Tid Modul Innhold Ansvarlig 

1600 - 1800  Deltakerne ankommer Camp Killingen  

(Romfordeling og plassering av personlig utstyr.) 

 

1800 - 1900  Deltakerne ønskes velkommen 

Felles middag (Gryterett) 

Sted: spisesalen  

Leder i klubben  

Alle 

1900 - 1930  Presentasjonsrunde 

Kursansvarlig og instruktører 

Deltakere (Padleerfaring og forventninger) 

Sted: Peisestua 

Alle 

Kursansvarlig 

 Instruktører 

Kursdeltakere 

1930 - 2000 Modul 1 Presentasjon turlederprogrammet 

Bakgrunn / Målsetting / Gjennomføring / Agenda 

Spørsmål og svar 

Sted: Peisestua 

Leder i klubben  

Kursansvarlig 

Instruktører 

2000 -  Sosialt samvær …. Alle 
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c) Agenda - Dag 2 (Lørdag) – Kursprogram Turleder på vannet  

Tema / Tid Modul Innhold Ansvarlig 

0730 - 0830  Frokost 

Deltakerne tar med dagsbehovet for 
tørrmat og drikke 

Sted: spisesalen 

Alle 

0830 - 0930 Modul 2 Turlederens rolle, myndighet og 
ansvar 

 Før turen starter 

 Utstyr, bekledning, mat og drikke 

 Under turen på land og vann 

 Padling i gruppe / Flåte / Krysninger 

 Redning og tauing 

 Turleder settet / Innhold og bruk 

 Pakking av kajakk 

Arbeidsverktøy: 

På tur med kajakklubben / Risikovurderingsskjema / Turleders 
kriseark 

Sted: Undervisningssalen 

Instruktører 

Alle 

 

0945 - 1200 Modul 3 TUR 1 Planlegging / Gjennomføring 

 Roterende ledelse 

 Innlagte hendelser underveis 

 Padling i gruppe/ Flåte / Krysninger 

 Redning / Tauing 

Sted: På vannet i Sandebukta 

Instruktører 

Alle 

1200 - 1230  Lunsj 

Sted: Spisesalen (Alternativt ute) 

Alle 

1230 - 1245  TUR 1 Evaluering Instruktører 

 Alle 

1245 - 1500 Modul 4 TUR 2 Planlegging / Gjennomføring 

 Roterende ledelse 

 Innlagte hendelser underveis 

 Padling i gruppe/ Flåte / Krysninger 

 Redning / Tauing 

Sted: På vannet i Sandebukta 

Instruktører 

Alle 

1500 - 1530  Pause 

Sted: Ute (Alternativt på Camp Killingen) 

Alle 

1530 - 1700 Modul 5 Trening – Basert på innspill fra deltakerne 

 Kameratredning, egenredning 

 Padleteknikk 

 Andre gode råd 

Sted: På vannet ved Camp Killingen 

Instruktører 

Alle 

1715 - 1745 Modul 6 DAG 1 Evaluering / Forbedrings og læringspunkter 

Sted: Peisestua 

Instruktører  

Alle 

1845   Middag og sosialt samvær Alle 
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d) Agenda - Dag 3 (Søndag) – Kursprogram Turleder på vannet  

Tema / Tid Modul Innhold Ansvarlig 

0730 - 0830  Frokost 

Deltakerne tar selv tørrmat og drikke 

Sted: spisesalen 

Alle 

0830 – 1000  Indretjeneste - rydding og vask Alle 

1000 – 1100 

 

Modul 7 Turlederens rolle fortsatt: 

 Når turen ikke går som planlagt 

 Turlederens Kriseark 

 DNT Varslingsrutiner 

 Førstehjelp på tur 

 Om hypotermi 

Sted: Undervisningssalen 

Instruktører 

Alle 

1115 – 1230 

 

Modul 8 TUR 3 Langtur Planlegging / Gjennomføring 15 km 

 Roterende ledelse 

 Innlagte hendelser underveis 

 Padling i gruppe / Flåte / Krysninger 

 Fjordkrysning 

 Redning / Tauing 

 Pauser underveis og ved behov 

Sted: Drammensfjorden – Holmsbu – Rødtangen  

Instruktører 

Alle 

1230 - 1300  Lunsj med evaluering underveis 

Sted: Strand ute Holmsbu 

Instruktører 

Alle 

1300 – 1500  TUR 3 Langtur Planlegging / Gjennomføring fortsetter 

 Retur til Camp Killingen via Rødtangen 

 

1500  Ankomst Camp Killingen Alle 

1500 - 1515  Pause  

1515  - 1545 

 

Modul 9 Oppsummering 

 Orientering om Enalyzer evaluering av kurset 

 Evalueringen gjøres digital (alternativt når man komme hjem) 

 

Klubbleder 

1600  Avreise  Alle 

 


