SLIK PAKKER DU KAJAKKEN
Noen praktiske råd for hvordan du kan pakke til tur med havkajakk.
Kajakker har (relativt) begrenset bagasjeplass, og må derfor pakkes med
omtanke. Fordel utstyret på flere små kolli og tenk praktisk hele tiden. Legg ting
som hører i lag sammen. På dagsturer er ikke dette noe stort problem med
pakkingen, men på lange turer må du tenke litt annerledes.
En havkajakk er konstruert slik at den vil gå opp mot vinden når du får den på siden, fordi den er litt tyngre
fremme en bak. Når en pakker kajakken er det viktig å opprettholde denne vektfordelingen med litt tyngre vekt
fremme enn bak.

Vekt og balanse

De tyngste tingene legges i bunnen i kajakken,
mens lettere ting lenges opp på de tyngre.
Dette gjøres for å holde kajakken stabil ved å få
tyngdepunktet ned.
De tyngste tingene pakkes nærmest sittebrønnen / cockpiten!

Skott foran:

Klær – Sovepose – Elektronikk

Skott bak:

Sko – Telt – Stor gjenstander

Dagluke (foran/bak): Mat – Vann – Førstehjelp – Lue – Votter – Snakcs

Pakksekker:
Alt som du vil holde tørt må pakkes i vanntette pakksekker! Lukene kan ta inn vann!
Pakksekkene kommer i forskjellige kvalitet, ikke velge de tynneste da de lett kan rives i stykker. De minste
pakksekkene passer best for kajakkpadlere, 5-20 liter! Da får en utnyttet plassen bedre!

Dekk:
Dekket på en havkajakk bør være så rent mulig, og kun nødvendig sikkerhetsutstyr bør lagres her. Har du noe
som er av størrelse på dekk som sovepose vil dette fange vind, og gjør manøvreringen vanskeligere i vind!
På dekk kan en ha reserveåre, pumpe, kart og kompass, drikkeflaske. Dette bør være sikret godt under strikken
og dekksriggen (gjerne med karabinkrok).
Har du ting festet på bakdekket, kan dette vanskeliggjøre egenredning!

PAKKLISTE
HELGETUR I KAJAKK
Kajakk og utstyr på dekk
Spruttrekk
Padleåre
Reserveåre
Årepose
Lensepumpe
Kart i kartmappe el. laminert
Kompass og dekkskompass
VHF/Nødbluss
Svamp

Til å ha på seg
Langt undertøy / ull sokker
Tørrdrakt
Padlesko
Hansker/ votter
Neoprenhette
Hjelm
Padlevest m/drikkebag
Slepeline
Kort slepeline

Reserveklær
Undertøy
Ullundertøy (sett)
Ullsokker
Genser
Jakke
lue og votter
Håndkle
Bukse
Fjellsko
Nødsekk / Jervenduk / Stormcage

Leir
Telt m/plugger og stenger
Liggeunderlag
Sovepose
Pute
Primus med brennstoff
(ut fra behov/dager)
Lighter / fyrstikker
Gryter/ øser / kopp / tallerken / bestikk
Termos
Mat og drikke (ut fra behov/dager)
Ferskvann (ut fra behov/dager)
(3 l pr person per dag holder godt)

Nødvendig utstyr
Toalettsaker / Hygieneartikler
Toalettpapir (ut fra behov/dager)
Solbriller / solkrem
Sov i ro
Multiverktøy
Gaffa-tape (Reprasjonsutstyr)
Hodelykt med ekstra batteri
Førstehjelpsutstyr
Mobiltelefon i vanntett mappe
Batteribank med kabel til tlf.
Tidevannstabell
Bæreposer, IKEA
Tips til en godt pakket kajakk:
1. Alt som ikke tåler vann pakkes i vanntette pakksekker.
2. Det er lettere å utnytte plassen med flere små sekker.
3. Tungt utstyr pakkes lengst ned og nærmest cockpiten.
4. Ha så rent dekk som mulig for å fange lite vind.
5. Prøvepakk før turstart så du er sikker på å få med alt!

