
Les gjennom før du legger ut på tur i kajakk! 
 

Sikkerhetsregler for leie av kajakk gjennom Infoteket / X-Per: 

 

 

 

 

 

 

• Planlegg turen på forhånd. Du får utdelt kart over området. Der finnes det også forslag for 

ulike turer. Studer kartene nøye og gjøre deg kjent med området du skal padle i. Sjekk 

værmeldingen og legg opp turen deretter. 

 

• Ha alltid på deg redningsvest når du padler. 

 

• Kle deg etter vanntemperaturen, ikke lufttemperaturen. 

 

• Drikk ikke alkohol underveis eller før turen. 

 

• Stå aldri oppreist i en kajakk. 

 

• Roret i en kajakk er sårbart og utsatt. Dra opp roret før du går i land og der det er grunt. Dette 

for å unngå at roret skal pådra seg skader. 

 

• Respekter dyre – og fugleliv der du er og ikke kom i nærheten av reir eller boplasser. 

 

• På lengre turer er det viktig å planlegge pauser med jevne mellomrom for å drikke og hvile. 

 

• Det kan være fristende å padle på tvers over Mjøsa. Dette krever gode ferdigheter både i 

padling og egenredning. Nødvendig tilleggsutstyr som lensepumpe og fløyte skal da være 

med. Mjøsa er lunefull og det kan blåse opp raskt og uten forvarsel. Åpne strekninger er mer 

utsatt for vind og strømninger, og det kan være mye mer bølger enn det ser ut til å være fra 

land.  

De som ikke har gode padleferdigheter og ferdigheter til å redde seg selv, samt nødvendig 

tilleggsutstyr som lensepumpe og fløyte, MÅ holde seg nær land. 

 

• De siste årene har det kommet mer båttraffik på Mjøsa, særlig i Nessundet og utenfor de to 

havnene på Hamar.  

Vær særlig obs på båttrafikken når du: 

 - Begir deg mot mer åpent vann, 

- krysser Mjøsa, 

- krysser Nessundet ved brua mellom Tingnes og Helgøya, 

- padler forbi Helgøya båthavn 

 

• Hvis du skal ut på en flerdagstur, forbered deg og planlegg hva du skal ha med deg. Ta hensyn 

til vekslende værforhold og ha med tørre klær. Ha med telt og forhør deg lokalt om mulige 

overnattingssteder. Fordel vekten jevnt over kajakken. Avtal evt transport tilbake til 

Hamar/Tingnes på forhånd 

 

• Følg reglene som gjelder ute i naturen og ta ikke mer enn fantastiske minner med deg hjem! 

 


