Kajaktur Kökar-Åland

31 juli – 6 aug 2022

Vi ledare på denna tur blir Mats Herbert och Håkan Mattsson, kanske någon till. Vi ledare har lång
erfarenhet och är säkerhetstänkare med alternativplaner i bakhuvudet. Vi kommer allokera tid för
teknikträning på eftermiddagarna så vi kommer inte försöka sätta några rekord i avverkade kilometer
osv. Snarare paddlar vi krokigt och söker oss fram för att hitta fina passager.
Jag (Mats) älskar Åland och har lett turer där ungefär 10 gånger, och nu siktar vi på Kökar i SÖ men
skulle vilja ha lite mer tid där allra längst ner vid Källskär och söder därom där det finns några höga
öar. Bilderna nedan är bara några exempel från andra ställen på Åland.

Vi åker från Grisslehamn söndag morgon och kommer hem lördagen därpå på kvällen. Tidigare har vi
åkt hem från Eckerö ungefär mitt på dagen men åker troligen hem med kvällsbåten för att få en
lugnare sista dag.
På båten både på väg dit och hem går vi på deras Brunch respektive Buffé, som egentligen är samma
sak men olika tider och något skillnad i dryck. Tidigare har vi alltid frågat vilka som vill eller inte vill
ha detta, men alla har alltid velat, så det ingår nu i paketet. Då blir det lättare att boka också.
Vi kommer ha en förträff i veckan innan midsommar, och försöker få med så många som möjligt
genom att göra gallupundersökning vilken av 20, 21 eller 22 juni som kan funka för er. Den är inte
obligatorisk men väldigt bra att delta på. Då går vi också igenom en del säkerhetsövningar som är

väldigt bra att träna på inför turer. Och vi kollar karta och snackar ihop oss om eventuella matlag,
praktiska detaljer och sådant. Har man svårt att hinna till förträff i kajak så kan man komma dit och
vara med på genomgången på land.
Kunskapskrav:
Motsvarande c:a grönt paddelpass, du ska kunna lågt stöd, kamraträddning, dvs motsvarande nivå 3 i
Friluftsfrämjandet. Se också nedan under ”Villkor”. För er som inte paddlat med mig (Mats) många
gånger så skriv gärna lite om hur mycket du paddlat, vi kan prata om det i telefon också. Och saknas
det lite så kanske det kan kompletteras innan turen.
Utrustning
Egen utrustning. Vi har några kajaker som kan hyras av olika modeller om så behövs, några
plastkajaker, en hemmabyggd trä, en Greenland mm. Alla med paddel, flytväst och kapell. Möjligen
vill du ha en lättare egen paddel. Hyran 800 kr för hela veckan, men transport kräver en plats på ett
takräcke. Vi kommer göra ett förslag på samåkning med två personer och två kajaker i varje bil, det
har alltid funkat bra tidigare. Hyrkajaker kan upphämtas på vägen till Grisslehamn. Kajakhyran
bestäms innan betalning (c:a 5 juni) så att en enda betalning behöver göras. Vi ska presentera
kajakerna något bättre innan dess. Ni kan också hyra kajaker annorstädes om ni vill, men tex.
kajakeriet tar c:a 2000 /vecka såg jag. Vi har inte så många att hyra ut.
Om någon saknar något annat så säg till så kanske vi kan fixa det.
Samåkning
Vi försöker samordna bäst möjligt, och kommer föreslå bilfördelning.
Villkor:
Kostnad
Deltagaravgift inklusive båt (SE-FI tor) och måltider på båten (dryck tillkommer), samt Ålands
skärgårdstrafiken 2400 kr. IFALL vi bestämmer oss för att starta på själva Åland och inte behöver
nästa färja, så kommer ni få tillbaks 400 kronor.
Det resande som inte ingår är bensinkostnader som ni delar internt per bil. Förslaget är att
medföljande betalar föraren 10 kr/mil.
Kajakhyra (vi har 3-4 kajaker) 800 kr inklusive frakt tor, väst, paddel, kapell.
Betalning på swish efter att ni fått bekräftelse om plats, enligt instruktion.
Om du efter förträffen känner att detta var helt fel så får du tillbaks precis 75% av inbetalt belopp om
du meddelar senast dagen efter.
Om ni senare ångrar er (oavsett orsak), fram tills sju dagar innan (gäller både deltagande och
kajakhyra) får ni tillbaks precis hälften av inbetalad summa. Som sagt oavsett orsak, vi kan inte
bedöma ev sjukintyg och annat och vill minimera administration.
Anmälningar tas in i tidsordning, och bedömning av att ni har rätt erfarenhet och förmåga görs också
ifall tveksamhet råder. Ifall många anmält sig så kan deltagande i teknikkurs och paddelpass
premieras.

Därför:
1) Skicka mail så fort du bestämt att du kan, till mats_herbert@hotmail.com och anmäl ditt
intresse samt i fall du behöver kajak eller någon annan utrustning. Och ifall du har bil med
takräcke för dig och en medåkare, eller om du behöver plats i annans bil.

Ifall vi inte paddlat ihop tidigare och du tror jag minns dig lätt, så skriv gärna lite hur
rutinerad du är.
2) Du får svar på mail, c:a 5 juni, med info om betalningsmetod, och då du sedan betalt har du
din plats bekfräftad.
3) Om du dröjer med betalning så någon annan kommer före, så får du tillbaks hela beloppet.

