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HMS for THPK, ‘Hei til kvalen’, Vengsøya 

10-13 november 2016 

Kort om turen 

Dette er en fellestur med base på Vengsøya/grendehuset med formål å padle etter kval i fjordene 

rundt Vengsøya. Det er ca. 40 deltagende. De fleste kommer med ferga fra Belvika, noen kommer 

padlende over fra Skulsfjorden.  

Turen blir ansett å være moderat vanskelig på grunn av kaldt klima, vanskelige lysforhold, padling i 

stor gruppe, og varierende og impulsiv padling etter kval.  

Padlerne blir organisert i grupper på seks og seks, avhengig av padleferdigheter, med to turledere i 

hver gruppe.  

Krav til padlerne: 

Turlederne: Padlere med flere års erfaring fra deltagelse på lengre turer i eksponert farvann rundt 

Tromsø, og med erfaring fra vinterpadling.  

Turlederne skal ha med følgende, i tillegg til standard utrustning: 

1. Taueline 

2. Reserveåre 

3. Vanntett mobil 

4. Fjellduk 

5. VHF hvis mulig 

Deltagerne: Våttkort og med noe erfaring. Skal være vant med utstyr og kajakk, og ha prøvd padling 

under vinterlige forhold. Må beherske kameratredning og egenredning. 

Om området: 

Vengsøya, Vengsøyfjorden og Skulsfjorden/Lyfjorden er varierende eksponert, avhengig av 

vindretningen. Vengsøy grendehus ligger på østsida, i bygdesenteret. De kritiske punktene for 

adkomst med kajakk er strekningen Toften til Sandnes fra sør. Dette nesset er eksponert for vind 

mellom sør og vest, og det er grunner i nordre delen som kan gi brytende sjø. Fra nord er det nesset 

sør for Barbrovika som er farlig. Dette vil være utsatt på sørøstlig vind, som man kan forvente blir 

sterk her.  

Vengsøyfjorden er ofte skjermet på sørlig og søraust vind, og på sørlig vind vil det være mindre vind 

jo lenger sør i bassenget du kommer. Området er eksponert på vindretninger fra sørvest til nordvest. 

På nordlig vind kan det forekomme fallvind innunder Vengsøya. Nødhavn i Grøtfjorden eller 

Tromvika. Man kan også gå i land på sørsida av Vengsøya, her er det veiforbindelse tilbake til bygda. 
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Vågsøysundet er skjermet på sørvest og nordaust, men eksponert for sørøst og nordvest. Særlig på 

søraust går det en vindkanal ut dette sundet. Nødhavn Laukvika mot øst som er mer skjermet på 

sørøsten, eller Skulsfjorden. 

  

Storvika og innersida av Vågsøya er skjermet på alle retninger unntatt sørvest. På nord/nordøstsida 

av Vågsøya er det flere lune viker og muligheter for landing.  

 

Lyfjorden og Skulsfjorden er eksponert vind mellom aust og sør. Nordvest og vest kan også gi en del 

vind og bølger her. De er mer skjermet på vind fra nord og nordaust. 
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Risiko: 

Fatale ulykker ved kajakkpadling har i siste instans årsak i drukning, hypotermi eller annen fysisk 

skade eller akutt sykdom. 

Overordnede tiltak for å redusere risiko: 

1. God organisering, passe store grupper, felles forståelse av målet for gruppa og 

hensiktsmessig (jevnt) ferdighetsnivå blant deltagerne. 

2. God gruppedynamikk 

a. Gruppa holder seg samlet 

b. Er i avtalt område og innenfor grensene for mestring for alle medlemmene 

c. De svakeste setter tempoet 

d. De som padler fra gruppa vil strekke feltet og vanskeliggjøre kommunikasjon. Unngå 

dette og ha alltid kontakt med turlederne og de andre i gruppa. 

e. Jevnlige og avtalte stopp. La også de svakeste hvile. 

3. God situasjonsforståelse 

a. God forståelse av værforholdene, strøm og bølgeforhold. Værbrief før turen. 

b. Man må ha sikt og lys slik at man har oversikt i gruppa, og slik at risikoelementer kan 

gjenkjennes og unngås/håndteres. Padlingen avsluttes før det blir mørkt. 

4. God oversikt og kommunikasjon i gruppa 

a. Navn og telefonnummer til alle i gruppa. Jevnlig opptelling underveis. 

b. Håndtegn underveis:  

i. Åra rett opp: Vi samles her 

ii. Åra i en retning: Vi padler i den retningen 

iii. Hånda på hodet: ‘Jeg har det bra’  

c. VHF. Arbeidskanal 69 for padlerne. Sommarøya, kanal 81. Rebbenes, kanal 60 

d. Etter endt tur skal turleder rapportere at alle i gruppa er i land til Harald Bohne,  
45284226 

Enkeltstående årsaker til økt risiko: 

1. Kantring på grunn av sjø og vind 

2. Utmattelse og manglende evne til å komme seg i sikkert farvann 

3. Hypotermi som følge av manglende bekledning, på sjøen eller på land 

4. Mangel på mat og drikke 

5. Manglende kontakt med andre i gruppa og manglende støtte i krise 

6. Manglende kontroll på båten, ror og senkekjøl 

7. Desorientering på grunn av manglende sikt/lys eller navigasjonshjelpemidler 

8. Manglende oversikt i gruppene 

9. Kollisjon med båt 
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Tiltak for å redusere enkeltårsaker til økt risiko: 

1. Kantring / ustabile kajakker 

1. Hold dere i akseptable sjøforhold  

2. Sørg for nok ballast i båtene. Finn stein i fjæra hvis nødvendig.  

3. Kameratsjekk når dere går ut. Spruttrekk og luker. Sjekk spesielt at lukene på klubbåter med 

lokk over neoprentrekk er tette og at luketrekket er på plass. 

4. Pumpe og årepose tilgjengelig på hver kajakk. Festes bak cockpit. Bruk åresnor. 

2. Utmattelse og manglende evne til å komme seg i sikkert farvann 

1. Ta regelmessige pauser med mat og drikke, avslutt turen i tide. 

2. Planlegg for å unngå områder med mye vind/motvind eller motstraum. 

3. Bruk taueline. Tau med en eller to stykker i V eller linje, mens en støtter den som er sliten.  

4. Bruk nødhavn om nødvendig. 

3. Hypotermi som følge av manglende bekledning, på sjøen eller på land 

1. Ull og netting under tørrdrakta. Varmt på hodet. 

2. Neopren hansker på hendene så man beholder varmen og førligheten selv om man går i 

vannet. Moffe på åra hvis det er kaldt. 

3. Varme landklær; Dunis og varmebukse. Fotposer. Vindtette votter og lue. 

4. Sikring med foret Fjellduk. 

4. Mangel på mat og drikke 

1. Ta med nok mat og drikke. Ha sikringskost tilgengelig fra setet.  

5. Manglende kontakt med andre i gruppa og manglende støtte i krise 

1. Vis disiplin, hold dere samlet i gruppa, ikke stikk av selv om dere ser kval utpå fjorden. 

2. Hvis vanskelige forhold, padle flere i bredden så alle har umiddelbar visuell kontakt. 

3. Hvis dere må forlate gruppa, avtal med Turlederen. 

6. Manglende kontroll på båten 

1. Sjekk at ror og pedaler er tilpasset før dere går ut. 

2. Hvis man ikke klarer å få båten opp mot vinden, ta opp roret eller senkekjølen. Det samme 

gjelder hvis man ikke klarer å få styrefart for roret på grunn av sterk motvind. 

3. I vind, pass på at det ikke er for mye pakking over dekk. 

7. Desorientering på grunn av manglende sikt/lys eller navigasjonshjelpemidler 

1. Bruk lys, ha friske batterier. Jevnt lys på kajakken. Hodelykt tilgjengelig fra setet. 

2. Ha med kart og kompass, eventuelt GPS. Ikke stol på mobilen. 

3. Avslutt turen før det blir for mørkt, vi tar sikte på å være i land til kl. 15:00. 

8. Manglende oversikt i gruppene 

1. Turleder skal ha liste på hvem som er med, med telefonnummer. 

2. Rapporter inn til turkoordinator etter landgang eller ved krise. 
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9. Kollisjon med båt 

1. Hold dere unna leia til Vengsøyferga. 

2. Hold dere samlet i gruppe, og se opp for andre båter. 

3. Bruk lett synlige klær/refleks/lys på kajakk og padler. 

Håndtering av akutt krise: 

Hvis dere ikke klarer å komme tilbake til avtalt tid og sted, eller må søke nødhavn: Si fra til 

koordinator og turledelse så fort som mulig! Ved alvorlig krise, ring nødetatene. 

Koordinator, THPK:   

Harald Bohne,     45 28 42 26 Kontaktperson i land på Vengsøya 

Gunnar Noer,     95 91 21 42 

Steinar Johansen,    91 36 45 50 

Trond Lorntzsen   99 04 27 16 

Tine Larsen,     99 11 99 31 

 

Bodø kystradio:    120 

Politi:     112 

Ambulanse:    113 

RS Gideon:    91 67 96 28 

 

VHF kanaler:      

Kajakkene:    69 

Bodø radio:    66 

Generell nødkanal:   16 

Arbeidskanal Tromvika/Rebbenes 60 

Arbeidskanal Sommarøya,   81  

Arbeidskanal Torsvåg    20 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø 7.11.2016 

 

Gunnar Noer 

Leder, Tromsø havpadleklubb 


