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HMS for THPK, Grindøya og Sydspissen 

Om turen 

Dette er THPK sine standard treningsturer fra naustene i Sjølundfjæra, og de går hver torsdag fra kl. 

18 til ca. 21 i perioden april til september. Turen går enten til Sydspissen eller til Grindøya, avhengig 

av nivået på de som er med. Turen til sydspissen går hele tida langs land, og anses for å være den 

letteste. Turen er på ca. 9 km t/r, med rast på selve stranda på Sydspissen. Grindøya er ca. 10 km t/r, 

med rast på stranda helt sør på Grindøya.  

Begge turene blir ansett å være lette, siden dette er i relativt skjermet farvann, det er lite eller ingen 

strøm og beskjedent med trafikk. Av bølger, så er det kun vindsjø i dette området.    

Det er normalt mellom 10 og 20 deltagende, og med stor andel helt ferske padlere. På hver tur er det 

minst en turleder, og det er vanlig at en eller flere av de mer erfarne padlerne også blir med i lag med 

de ferske. På turene er det også med mer erfarne eller sterkere padlere. Disse padler i eget tempo. 

Krav til padlerne: 

Turlederne skal ha våttkort eller tilsvarende, og må beherske kameratredning og egenredning. De 

skal ha noen års erfaring med padling i grupper, og god kjennskap til rutinene i havpadleklubben. 

Turlederne skal, i tillegg til standard utrustning, ha med taueline, reserveåre og vanntett mobil. 

Deltagerne skal ha våttkort eller tilsvarende, og må beherske kameratredning og egenredning. 

Standard sikkerhetsutrustning og mobil i vanntett pose. 

Om området: 

Strekningen Sjølund til Sydspissen går langs land hele 

veien.  Det er flere moloer og små viker på ruta, og lett 

å gå i land underveis. Ruta er eksponert for sør og 

sørvest vind, men dette blir stort sett bare jevn vindsjø. 

Bare i kuling vil det være bølger over 1 meter, og det er 

sørvest vind som gir mest. Høyest bølger er det ellers 

rundt tremoloen ved nordenden av folkeparken. 

Sjøbrisen kommer fra nord i Sandnessundet, og blir 

sjelden mer enn 6-8 m/s, men den kan være tung å 

jobbe mot når man skal tilbake opp til Sjølundfjæra.  

Strekningen Sjølund til Grindøya går over et ca. 3,5 km 

langt kryss over til nordspissen av Grindøya. Her er det 

lite strøm, og kun vindsjø. Ruta krysser båtleia på 

vestsida av Tromsøya, men denne er lite trafikkert, så 

risikoen for kollisjon med båter anses for å være liten. 

Strekket er eksponert både for sørlig og søraustlig vind 

og for sjøbrisen fra nord.  
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Langs Grindøya er det skjermet farvann på vestsida. Stranda på sydspissen er noe utsatt for sjø fra 

sør, men ellers grei å komme i land på. Tilbake krysses det som regel over til Tromsøya og så videre 

tilbake til Sjølund. Også dette krysset er noe utsatt for sørlig vind, men man har i så fall medvind 

tilbake. Selve landgangen til naustene på Sjølund er til gode støer, men det kan være litt vanskelig å 

komme i land ved vind og sjø i fra sørvest.  

Generelle tiltak for å redusere risiko: 

1. Sørg for god situasjonsforståelse før turen:  

a. Turlederen gjør seg kjent med deltagerne, slik at man er klar over de individuelle 

padleferdighetene. 

b. Sjekk værvarslet og sjøforholdan. 

c. Det må være sikt og lys nok til at man har oversikt i gruppa, og slik at farer kan 

gjenkjennes og unngås. Padlingen avsluttes før det blir mørkt. 

 

2. Organisering og gruppedynamikk:  

a. En eller flere turledere har som hovedoppgave å bistå de ferske med teknisk 

assistanse før turen og hjelp underveis på turen.  

b. Deltagerne som ønsker å følge begynnergruppa må holde seg samlet slik at det er 

mulig å kommunisere og yte assistanse i gruppa. 

c. Andre deltagere som ønsker å følge eget tempo gjør dette på eget ansvar.  

d. Ta jevnlige stopp. La også de som kommer sist få anledning til å hvile. 

 

3. God oversikt og kommunikasjon i gruppa 

a. Opptelling av gruppa før man går ut, underveis og etter hjemkomst. 

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’  

Tiltak for å redusere enkeltårsaker til økt risiko: 

1. Kantring / ustabile kajakker 

1. Hold dere i akseptable sjøforhold i forhold til deltagernes kompetanse.  

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

3. Kameratsjekk når dere går ut. Løkka på spruttrekket. Luker, sjekk spesielt klubbåtene med 

neoprentrekk på lukene og lokk over. 

4. Pumpe og årepose skal være tilgjengelige på dekk. Åresnor på åra. 

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

1. Ta regelmessige pauser. Vurder evt. å snu ved nordstranda på Grindøya 

2. Planlegg for å unngå mye motvind eller på tilbaketuren 

3. Bruk taueline hvis behov. Tau med en eller to stykker i V eller linje. Vurder om den som 

trengs å slepes må støttes.  
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3. Hypotermi som følge av manglende bekledning, på sjøen eller på land 

1. Bekledning etter sjøtemperaturen. Alltid tørrdrakt! Hvis kaldt vær; 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. Vindtette votter og lue. 

4. 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, se til at åreposen er festet bak cockpiten, så den ikke gir feil vindfang. 

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

1. Hvis dere føler at dere kan ha behov for hjelp, så hold dere i kontakt med gruppa og turleder. 

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

6. Kollisjon med båt 

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

2. Gi plass til større båter som kommer i leia fra Sandnessundbrua eller Eidkjosen. 

3. Se opp for mindre, raskere båter. 

Håndtering av akutt krise: 

Hvis dere ikke klarer å komme tilbake til Sjølund: Si fra til turleder så fort som mulig!  

Turledere: … 

Leder THPK:  Gunnar Noer  959 12142 

 

Ved alvorlig krise, ring nødetatene. 

Politi:     112 

Ambulanse:    113 

 

Ved behov for bergingsbåt   

Kontakt fortrinnsvis Bodø radio på 120, eller RS Gideon direkte på 91679628. 

 

VHF kanaler:      

Kajakkene:    68/69 

Arbeidskanal i Tromsø:    01 eller 07 

Nødkanal/Bodø radio:    16 
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