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1. Formål 

Å beskrive sikkerhetsarbeid og faremomenter i THPK’s virksomhet. Rutiner for HMS behøver ikke 

være særlig omfattende for små organisasjoner med liten risiko.  

Selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. 
1
 

2. Om klubben 

THPK er en frittstående og selveiende organisasjon klubb, stiftet 1983. Årsmøtet er høyeste myndighet 

som fastsetter vedtekter.  

Styret administrerer klubben mellom årsmøtene. Klubben vil søke å fremme en padlesport med vekt på 

sikker seilas og vern om miljøet på og ved sjøen. 

 

3. Lover og forskrifter 

 Produktkontrolloven (LOV1976-06-11 nr 79); Lov om kontroll med produkter og 

forbrukertjenester. 

 Internkontrollforskriften (FOR-1996-12-06 nr 1127); Forskrift om systematisk helse-, miljø og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter 

 DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Temaveiledning i risikoanalyse for 

risikofylte forbrukertjenester 2007.  

 

I produktkontrolloven er tilbyder pålagt fire plikter overfor brukere. 

a) Informasjon til brukere om risiko, nødvendig utstyr og hva som kreves av ferdigheter. 

b) Aktsomhet. For å unngå at aktivitet og tjenester medfører helseskade. 

c) Kunnskap. Tilbyder skal ha nok kunnskap til å vurdere fare for liv og helse. 

d) Oppdatering på tjeneste / produkt.  

Tilbyder har plikt til å skaffe seg oversikt over mulige farer, og gjennomføre tiltak for å beskytte 

brukere mot fare. 

 

4. Viktige elementer ved havpadling. 

a) Temperatur b) Vind c) Dagslys d) Padleferdigheter hos den enkelte padler. e) Padlelederferdigheter 

hos den som leder en gruppe padlere. 

 

Hvis en eller flere av disse elementene kommer dårlig ut så øker risikoen.  

Klubben organiserer fellespadling bare i den del av året det er lyst om kvelden 

Aktiviteter i klubben, både eksisterende og planlagte må vurderes spesielt ut fra identifisert risiko og 

kompenserende tiltak som oppveier denne.  

Restrisiko skal på fellespadlinger være LAV. 

Eksempel: Ønsker klubben å starte med organisert måneskinnspadling om vinteren, så kan det være 

risiko knyttet til padling i mørke. Risikoen identifiseres som: 

- Fare for at enkeltpadlere mister forbindelse med gruppa. 

# Medfører større risiko i forbindelse med velt, kameratredning er ikke lenger en 

sikkerhetsbarriere.  

-  Fare for kollisjon med andre sjøfarende.  

# Medfører risiko for velt/alvorlig skade/død. 
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(Arbeidstilsynet: Hvem HMS-forskriften gjelder for.) 
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5. Faremomenter ved havpadling. 

a) Nedkjøling b) Drukning c) Kollisjon med andre sjøfarende 

 

Faren for nedkjøling (hypotermi) er stor i havet året rundt.  

Egnede padleklær og flytevest forlenger tiden som en person kan ligge i havet uten å bli nedkjølt med 

påfølgende hypotermi.  

Egenredning og kameratredning er kjernekompetanse som hjelper den enkelte padler tilbake i kajakk 

eller på land / i båt.  

Drukning kan oppstå som følge av hypotermi, da hypotermi svekker kroppens evne til å treffe de tiltak 

som er avgjørende for overlevelse når man flyter i havet. Drukning er vann i lungene, krampe i 

stemmebåndene og kuldeallergi.  

En havpadler sitter normalt fast i kajakk med spruttrekk, som aktivt må trekkes av for å komme ut. 

Dette er ferdigheter som forutsettes at det enkelte medlem har, og selv skriver under på (egenerklæring) 

i forbindelse med innmelding i klubben.  

 

Fare for kollisjon med andre sjøfarende er alltid tilstede når man padler på havet. Konsekvensene av en 

kollisjon være store for både kajakk og padler. En kajakkpadler på havet er liten og sårbar. Fritidsbåter 

går fort og kan være uoppmerksomme.  

Større skip følger normalt hovedfartsleden, og ved kryssing av denne må padlere følge spesielt med på 

båttrafikken. 

 

6. Kompenserende tiltak 

Statistisk så har padling i grupper og organisert havpadling lav risiko. Dette forutsetter gode ferdigheter 

hos den enkelte padler, gode rutiner internt i gruppa og en sunn innstilling til samarbeid fra alle padlere 

i gruppa.  

 

Padling alene øker faren for et fatalt utfall av en ulykke og har en middels risiko.  

Hensyn til og forståelse til naturkrefter og hav er viktig for å redusere risiko når man ønsker å padle 

alene. Padling langs land, slik at man kommer seg på land etter en eventuell velt er eksempel på tiltak 

som kompenserer den økte risikoen forbundet med padling alene. 

 

Kompenserende tiltak som er relevante for både padling i grupper og padling alene kan kategoriseres i 

TO sikkerhetstiltak: 

 

a) Egenredning/kameratredning.  

b) Sikker metode for varsling av nødetatene om oppstått nødsituasjon. 

 

Egenredning og kameratredning er ferdigheter hos den enkelte padler og i gruppa som kan avbryte 

nedkjøling/drukningsprosessen etter en velt med kajakk. 

Basert på erfaring fra ulykker og nestenulykker viser at egenredning og kameratredning er basale 

ferdigheter som må øves på flere ganger i året.  
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Varsling om ulykke med havkajakk er å sende nødmelding via telefonforbindelse til telefonnummer 

112 eller å sende nødsignal «MAYDAY» i henhold til sjøveisreglene. 

En slik nødmelding via VHF/telefon må som minimum inneholde: 

- Hva som er skjedd?  

- Hvor det har skjedd? 

- Når det har skjedd? 

 

Tekniske, elektroniske hjelpemidler
2
 kan hjelpe til med å formidle nødmelding til 

Hovedredningssentral (HRS). Da vil HRS utløse en leteaksjon.  

For å forenkle søk er det derfor hensiktsmessig å ha følgende utrustning i flytevest: 

- Strobelys/tilsvarende 

- Signalpenn m/patroner av RØD farge. 

 

Videre anbefales det å ha følgende utrustning i ett av kajakkens rom: 

- 2 stk fallskjermraketter, RØD. 

- 1 stk røykboks, RØD. 

 

7. Sikkerhetsbarrierer for havpadlere 

 

Barriere 1 – Opptre forsvarlig 

 Planlegge padling til tidsrom og steder med forsvarlige vær-, vind- og bølgeforhold.  

 Beherske kajakken og støttetak så godt at rundvelt unngås. 

 Lese sjøen godt og unngå farlige feller som skvalpeskjær, fralandsvind og strømmer 

 Ta høyde for alternative ruteplaner og landingssteder i tilfelle vær, vind og bølger tvinger 

frem et behov for dette. 

 Alltid bruke bekledning i henhold til vanntemperatur, og supplerende verneutstyr (hjelm) 

dersom padlingen innebærer fare for slag mot hodet. 

 Være synlig på sjøen – bekledning i synlig farge, og rundtlysende hvit lampe
3
 i mørke. 

 Være i stand til å markere sin egen posisjon i forhold til andre sjøfarende med enten hvitt 

blinkende lys eller signalpenn. Øve på å bruke disse markeringsmidlene sittende i havkajakk 

minimum 2 ganger i året. 

 

                                                 
2
 Maritim VHF og Personal Locator Beacon (PLB) 

 
3
 Regel 22. Lanternenes synlighet:  

  (http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19751201-0005.html#map0) 

(d) På lite synlige, delvis nedsenkede fartøy eller gjenstander som blir slept:  
Rundtlysende lanterne med hvitt lys, 3 mil.  
 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19751201-0005.html#map0
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Barriere 2 – Egenredning og kameratredning                                                          

 Beherske egenredning under de forhold man velger å padle i. 

 Medbringe verneutstyr for å gjennomføre egenredning (årepose + pumpe) i kajakken, på 

tilgjengelig sted for bruk etter velt. 

 Beherske redning av en annen padler (kameratredning), og å kunne samarbeide med andre 

padlere om å redde en tredje padler. 

 Øve på egenredning og kameratredning minimum 2 ganger i året. 

 

Barriere 3 – Gruppedynamikk 

 Beherske tauing av padler internt i gruppe. Kunne samarbeide med andre padlere om å taue 

en tredje padler. 

 Medbringe taueline klargjort for bruk når man padler. 

 Øve på tauing minimum 2 ganger i året. 

 Kunne kommunisere ved hjelp av tegn og signaler internt i en gruppe. 

 

Barriere 4 – Tilkalle hjelp 

 Medbringe optiske nødsignal i form av RØD røyk, RØDE bluss og RØDE 

fallskjermbluss. 

 Medbringe tekniske, elektroniske hjelpemidler for varsling av nød i flytevesten. OBS! 

Disse tekniske, elektroniske hjelpemidlene må padleren selv kunne betjene med kalde 

fingre, i sjøsprut sittende i kajakken. 

 Være kjent med hvordan letemannskaper leter etter kajakkpadlere, og anvende sine 

optiske nødsignal på riktig tidspunkt for å markere egen posisjon i lys av dette. 

 

 

7. Tiltak fra THPK  

THPK har et ansvar for å skape arenaer hvor klubbens medlemmer kan tilegne seg kunnskaper og 

ferdigheter innen sikker havpadling.  

Disse arenaene er: 

 Fellespadlinger i ukedagene. 

 Klubbarrangement i helger. 

 Temakvelder. 

 Informasjon til medlemmene gjennom klubbens hjemmeside. 

THPK inviterer lokale kommersielle aktører i Tromsø innenfor havkajakk til å holde repetisjonsøvelser 

innen egenredning, kameratredning og tauing. Tidspunkt og sted for dette er klubbens fellespadlinger 

på Sandnessundet i den lyse årstiden. 

THPK benytter samarbeidet med TRULLE
4
  til å tilby øving på egenredning og kameratredning i 

svømmehall. Tidspunkt og sted for dette er svømmehallen på Stakkevollan i den mørke årstiden. 

                                                 
4
 Tromsøstudentenes havpadleklubb TSI 
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THPK budsjetterer
5
 også med et løpende revisjonsarbeid av hvilke sikkerhetstiltak som fungerer for 

havpadlere, samt en dokumentasjon av dette og publisering av resultatet gjennom klubbens 

hjemmeside.  

 

8. Dokumenter 

Vedtekter 

Informasjon under arkfanen «Sikkerhet» på klubbens hjemmeside. 

http://www.tromsohavpadling.no/ 
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 Budsjettposten «Sikkerhet og sjøvett» 

http://www.tromsohavpadling.no/
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1. Formål 

Et viktig tilbud til klubbens medlemmer er leie av kajakk og naustplass. Slik kan nye padlere tilegne 

seg padleferdigheter gjennom et lavterskeltilbud fra THPK. 

 

2. Utstyr 

Klubben har havkajakker med skott, enkel og dobbel kajakker. Spruttrekk, vest, åre, pumpe, årepose.  

 

Klubbens havkajakker vedlikeholdes av materiellansvarlig. 

 

Medlemmer har ansvar for å melde fra om skader og feil som de oppdager.  

Før padletur har det det enkelte medlem selv ansvaret for å kontrollere at kajakk og utstyr er i forsvarlig 

å padle med.  

Feil og mangler på klubbkajakker meldes fortløpende inn til naust.tromsohavpadleklubb@gmail.com , 

og den aktuelle kajakken merkes ved hjelp av merkelapp på stedet av medlemmet selv som DEFEKT  

 

 

3. Krav 

Kun medlemmer har adgang til å leie kajakker og utstyr hos THPK. Aldergrense for bruk av dette 

materiellet er 16 år.  

Krav som stilles til ferdigheter reguleres i egenerklæring som medlemmet selv må underskrive før man 

får tilgang til naustet med utleiekajakker i.  

 

4. Leie av naustplass til egen kajakk. 

For å leie naustplass så gjelder samme krav som for leie av kajakk.  

 

5 Dokumenter 

Egenerklæring 

Leie av kajakker 

Oppslag i klubbnaustet - utleie 

mailto:naust.tromsohavpadleklubb@gmail.com
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1. Formål 

Tilbud til medlemmer om en fast padledag i uka. Sosialt samvær mellom nye og gamle medlemmer. 

Planlegging før helgetur av oppsatte klubbturer, samlinger og spontanturer. Utveksling av erfaring, 

trening for lengre turer, padletrening for ferske padlere og øving på redning. 

 

2. Utstyr 

Medlemmer kan leie kajakk, åre og sikkerhetsutstyr som vest, årepose og pumpe. De som skal leie må 

komme i god tid for klargjøring og tilpassing. Egnet padlebekledning må den enkelte padler medbringe 

selv.  

De dagene det er torsdagspadling så skal alle utleiekajakker være i naustet senest en halvtime før. 

 

3. Krav 

Minstekrav for å være med er det samme som ved leie av utstyr. Dette reguleres i egenerklæring.  

Alle nye padlere skal tas spesielt vare på.  

Dersom det er forskjellig standpunkt i gruppa som skal padle, skal turleder for torsdagspadlingen følge 

de minst erfarne, gjerne langs land. 

Turleder for torsdagspadlingen har et ansvar for å kontrollere både at padlere ifører seg godt nok 

verneutstyr (klær, flytevest, spruttrekk) og at deltagerne oppfyller minstekravet for ferdigheter.  

Er turlederen i tvil om deltageren har godt nok verneutstyr eller har gode nok ferdigheter skal 

deltageren bortvises og informeres i hva minstekravene for deltagelse på torsdagspadling er. 

  

4. Sikkerhet 

Klubbens oppsatte torsdagspadlinger foregår når det er lyst om kveldene.  

De ledes av turleder oppnevnt av formann i THPK.  

Turleder må ha tilstrekkelig erfaring med redning og padling i gruppe.  

Nødvendig sikkerhetsutstyr medbringes av turleder: 

 Blå vanntettpose m/førstehjelpsutstyr. (ligger på naustloftet) 

 Oransje jervenduk (ligger på naustloftet) 

 Mobiltelefon (Turleder sin egen) 

 Nødplakat for SJØLUNDFJÆRA, GRINDØYA, HÅKØYA og TELEGRAFBUKTA. 

 

Dersom Sandenssundet skal krysses, gjøres dette tvers over hovedfartsleden fra lykta ved 

HANSMARK til STORE GRINDØY. 

Dersom turleder er usikker på om kryssende skipstrafikk har sett gruppa av padlere som turleder har 

ansvaret for – har turleder ansvaret for å: 

 Samle gruppa. 

 Gjøre seg til kjenne mot kryssende skipstrafikk, og unngå sammenstøt gjennom egen 

unnamanøver eller kryssende skipstrafikk sin unnamanøver fra gruppa. 

 

5. Gjennomføring 

Hvordan torsdagspadlingene gjennomføres vil variere med vær, deltakere og turleder. Oppdeling i flere 

grupper, blanding av nye og erfarne, nye pluss turleder padler langs land og de med lang erfaring. 

 



THPK 
Sikkerhet 

Utarbeidet av Dato  

Tromsø Styret 2012-2013 30.09.2012  

havpadleklubb 
3. Torsdagspadling 

Side Godkjent av Erstatter  

HMS 8 av 11 Styret 2012-2013 2010  

1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad 

 

6. Dokumenter 

Egenerklæring. 

Annonsering av ansvarlig turleder http://www.tromsohavpadling.no/ 

Nødplakat for SJØLUNDFJÆRA, GRINDØYA, HÅKØYA og TELEGRAFBUKTA 

 

 

 

 

http://www.tromsohavpadling.no/
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1. Formål 

Tilbud til både medlemmer og ikke-medlemmer av THPK om å være med på fellespadling. Dette kan 

være ved dagstur i Tromsø kommune, helgetur i Troms fylke og ukestur andre steder som Nordland, 

Finnmark og i Norden.  

Det er stor variasjon i turprogrammet, fra ferskingtur i beskytta skjærgård til samlinger på yttersia med 

padling på åpent hav. 

 

2. Krav 

På alle turer så er minimumskrav til deltaker det samme som i egenerklæring, både for medlem og 

ikke-medlem. Nødvendige ferdigheter utover minstekravet blir beskrevet ved annonsering av turene. 

Turleder for den aktuelle turen har ansvaret for å kontrollere utrustning og ferdigheter hos den enkelte 

padler som ønsker å følge gruppa på fellestur. 

Er turlederen i tvil om deltageren har godt nok verneutstyr eller har gode nok ferdigheter skal 

deltageren bortvises og informeres i hva minstekravene for deltagelse på torsdagspadling er. 

 

4. Sikkerhet 

Fellesturer skjer hele året, men organisert padling i mørket bør unngås.  

På vintertur må værforhold vurderes ekstra nøye, og turleder må ha erfaring med lokale forhold. 

På ferskingtur må det være med erfarne padlere i gruppa.  

For andre turer og samlinger så bør det være med erfarne padlere.  

Hvis turleder er uten erfaring så bør det være med andre med erfaring, dette er avhengig av 

padleområde.  

Alle turer er væravhengig, og det skal være lav terskel for å avlyse oppsatt tur, evt. flytte til annet 

padleområde. Dette gjør turleder i samråd med styret THPK. 

 

5. Gjennomføring 

Tur i THPK regi vedtas av styret THPK, og ansvarlig turleder utpekes av formann i THPK. 

Turleder skal på forhånd informere interesserte medlemmer om turplan, deltakere, nødvendig 

padleerfaring, utstyr, værmelding og sikkerhet.  

Hvis det er mange padlere så kan det deles opp i flere grupper. Før hver padling starter så skal 

værforhold og padlemål vurderes før sjøsetting, og alle padlere være enige.  

Padletempo bestemmes av de som padler sakte. Ingen skal være igjen alene bakerst. 

Padler som ligger foran har plikt til å følge med på de som padler bak. 

 

6. Dokumenter 

Egenerklæring 
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1. Formål 

Trening i basseng er tilbud til medlemmer i TRULLE og THPK om å øve redning, teknikk og rulle. 

TRULLE og THPK samarbeider om leie av svømmehallen og drift av utstyret i bassenget på 

Stakkevollan. 

 

2. Utstyr 

THPK har med utstyr som kajakker, årer og spruttrekk.  

Kajakker som brukes i bassenget skal desinfiseres etter kommunens regler. Dette gjøres etter avtale 

med vaktmester. 

 

3. Krav 

Deltakere skal være svømmedyktig og fylle klubbens minstekrav innen padleferdigheter.
6
  

 

4. Sikkerhet 

Det er mange kajakker og årer på vannet samtidig i bassenget. 

Padlere som er i vannet kan utsettes for uhell som hindrer dem i å komme opp av vannet igjen. 

Padlere kan bli akutt syke på vannet. 

Annen lek skal ikke foregå samtidig.  

Ved bruk av spruttrekk så skal padler først ha opplæring i å trekke seg ut av kajakk. ‘ 

Ingen skal bruke bassenget alene. 

 

5. Gjennomføring 

En person fra THPK møter opp med nøkkel for å åpne til bassenget. 

Nøkkelperson er med til slutt og sørger for at padlere rydder på plass utstyr. Det er ikke organisert 

opplæring i bassenget. 

Nøkkelperson skal: 

 Gjøre seg kjent med brannverninstruks for bassenget på Stakkevollan. 

 Registrere navn på den enkelte padler som vil øve i bassenget den konkrete dagen.  

 Sende inn navneliste etter bassengtrening til post.tromsohavpadleklubb@gmail.com  

 

Nøkkelperson har ansvar for å kontrollere at antall personer og kajakker samtidig i bassenget ikke 

medfører kollisjoner mellom padlere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Egenerklæring http://www.tromsohavpadling.no/images/bildearkiv/Hstpadling/egenerklaring2012.pdf 

 

mailto:post.tromsohavpadleklubb@gmail.com
http://www.tromsohavpadling.no/images/bildearkiv/Hstpadling/egenerklaring2012.pdf
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5.1 Handling ved ulykke 

Nøkkelperson er ansvarlig for å iverksette varsling av nødetaten på telefon 113 dersom padlere blir 

skadet i vannet, eller blir akutt syke. 

Nøkkelperson skal da ved hjelp av de andre padlerne tilstede berge vedkommende på land fra 

bassenget og gjøre følgende: 

 Kontrollere at vedkommende puster og har puls. Dersom ikke: iverksette livreddende 

førstehjelp. 

 Dersom vedkommende ikke er bevisst, sørge for frie luftveier. 

 Stoppe eventuelle blødninger. 

 Kontrollere personalia på vedkommende, og sende en annen padler ut til inngangen på 

bassenget for å møte nødetaten. 

  

6. Dokumenter 

Egenerklæring THPK 

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg – 2012 

Brannverninstruks Stakkevollan svømmehall 

Førstehjelp ved drukning - folder 

 



THPK 
Sikkerhet 

Utarbeidet av Dato  

Tromsø Styret 2012-2013 30.09.2012  

havpadleklubb 
6. Dugnad 

Side Godkjent av Erstatter  

HMS 11 av 11 Styret 2012-2013 2010  

1. Generelt 2. Utleie 3. Torsdagspadling 4. Turer 5. Basseng 6. Dugnad 

 

1. Formål 

På dugnader vedlikeholdes klubbens eiendeler, naust og utstyr.  

Dette skjer i all hovedsak uten vederlag annet enn mat og drikke. 

 

2. Sikkerhet 

Ved bruk av kjemikalier og farlig redskap skal nødvendig verneutstyr brukes. Arbeid hvor det er risiko 

for farlige fall skal arbeidsstedet sikres. 

Dugnadsarbeid som innebærer risiko for personskader skal ledes av kompetent personell. 

 


