Lejrliv
Der findes ikke noget, der er mere livsbekræftende end at komme frem til en skøn lejrplads sidst
på eftermiddagen og skal slå lejr, og lave et lækkert måltid mad på bål eller på Trangiaen.

Kajakgruppen lægger ind på stranden ved den perfekte lejrplads.
 Planlæg overnatningsmulighederne inden turen starter og regn med at lejrpladsen ikke er helt som forventet, så ha et par alternativer parat.
 Brug nogle af de etablerede lejrpladser, som der er så mange af langs vores kyster. I Sverige og Norge
er der også mange etablerede lejrpladser langs kysterne, men der har man også allemandsretten og selv
om alle er klar over at den findes, så stiger antallet af grundejere, som sætter stor pris på deres ejendomsret, så spørg altid om lov til at overnatte på private områder, hvis det er muligt, det vil sige, at der
bor nogen i området, eller brug de etablerede lejrpladser. Er der uindhegnet kvæg, får eller heste på arealet, så find et andet sted, de er meget nysgerrige og vil med garanti være en pestilens for opholdet,
sammen med at de medbringer en hel del irriterende insekter som myg og flåter samt efterladenskaber.
 Start med at hænge en tørresnor op, så intet grej ligger på græsset, hvor flåter kan få nem adgangsvej til
dig. Når området er fundet, så skal vejret være ekstremt godt, hvis næste opgave ikke skal være, at finde
et godt sted til en tarp. Er vejret ustadigt og ser det ud til regn, er tarpen det første der skal sættes op af
hele gruppen, så der er et sted, hvor alle kan samles når duggen falder og hvor der er tørt, hvis det…...
 Når tarpen er sat op, så er næste opgave, at ens sovested skal udpeges. Noget af det bedste er at kunne
nyde morgensolen, som både sætter dagen i gang, men det er også den, der tørrer teltet for nattens dug.
Kan man finde en plads med læ, aften- og morgensol, så kan det ikke blive meget bedre. Husk at alle
snorker, nogen lidt mere end andre, så lad også det indgå i udpegningen af pladsen. Undgå at sætte teltet i nærheden af en myretue, tæt på hvor der er jordhvepse, eller tæt ved enebærkrat, som er et godt
gemmested for hugorme og andet kryb, vær ekstrem omhyggelig med at finde en god plads til teltet.
 Er der ikke toiletforhold i nærheden skal der laves en ”husorden” for bad og toiletbesøg, hvor og hvordan
skal aftales. Grundreglen er, gå mindst 60 meter væk fra lejrområdet, og grav et hul på ca. 15 cm og dæk
ordentligt til efter og på en sådan måde at andre ikke træder i efterladenskaber. Det kan gøres ved at
lægge en sten eller et kryds af to små pinde over stedet hvor ens efterladenskaber ligger.
 Affald og skrald skal der også laves en ”husorden” om, så alle ikke opbygger en skraldepose, men man
går sammen om etablering af skraldeposen. Når lejren forlades kigges pladsen efter for overset affald.
Det er vigtigt, at alt affald tages med, lige bort set fra det der er gravet ned.
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”Rettidig omhu på kajakturen”
En kendt erhvervsmand anvendte ofte ordet rettidig
omhu i erhvervssammenhæng, det er et godt udtryk,
der dækker bredt, og som også kan bruges omkring
en kajaktur? Titlen kunne også bare hedde ”takt og
tone i naturen” eller ”Hvordan får vi det optimale ud af
kajakturen”, for realistisk set, så drejer det sig om, at
få en god oplevelse og være tilfreds med det der blevet ydet, uden at glemme aftaler eller begå alt for
mange fejl. Det er generelt små ting vi kan gøre forkert, men de små ting kan få langt større betydning,
hvis vi ikke tænker os om. Derfor er omdrejningspunktet, at gøre det rigtige hver gang vi er på tur og
gæster naturen og det er i bund og grund ”Rettidig
omhu”. Uanset hvor du er på tur, så skal du gøre
hvad du kan for at turen og opholdet under teltdugen
bliver til den helt store og fantastisk oplevelse, som
der er lagt op til.

1. Efterlad aldrig madrester
Nogen bekymrer sig om store bjørne eller glubske ulve, der kan komme og banke på midt om natten, og
det kan da være et sikkerhedsproblem i bjørne land. Langt mere almindeligt er det at rotter, markmus eller
andre af skovens dyr vil opsøge lejrpladsen for at nyde de madrester, som ligger tilbage efter aftensmaden
og så bliver de i nærheden af lejren for at vente på det næste måltid. Hold også dit telt lukket, så skovens
dyr og kryb ikke synes din sovepose er et rigtig godt sted at opholde sig. Skadedyrs angreb på telt, sovepose og lejrudstyr er ret almindeligt, specielt når der ikke er vasket op, eller der står madrester fremme, når du
ikke lige er i nærheden. Det sikreste sted at opbevare din mad og madposer er i kajakken – ikke i teltet.

2. Manglende vedligeholdelse
Kajakudstyr skal vedligeholdes og det skal gøres regelmæssigt med eftersyn, afskylning og vask. Der er
ikke noget der er værre end at starte en kajaktur med grej der ikke er i orden eller tøj der stinker af sved og
sure tæer. Neoprengrej som bukser, sokker, sko og handsker har en tendens til at lugte ganske forfærdeligt
efter blot få dages brug, og det bliver ikke bedre efter en tur på en uges tid. Det er også en pestilens med
kajakudstyr, der ikke er plejet i længere tid, det kan blive et regulært sikkerhedsproblem. Fugtigt grej rådner, mister fugtisolering og holdbarhed plus at det også lugter. Glemmer du at rense vanddunke vil der lige
pludselig også opstå et stort sundhedproblem. Eftersyn, vask, tørring, udluftning og pakning til næste tur,
når du er hjemme igen er vigtigt for både sikkerhed og sundhed.

3. Hvor er myggespreyen?
Det er måske ikke den største fejl, men den gør ikke meget gavn, hvis den ikke er inden for rækkevidde, for
så har myggene overtaget. Myg tiltrækkes af de dufte vi udsender og på en længere kajaktur udsender vi
en sand invitation til myggene, derfor skal du vide præcis, hvor dit myggeafskrækningmiddel befinder sig.
Myggespreyen skal altid være inden for rækkevidde, både i kajakken og når du er på land, skal i skoven for
dig selv, men brug aldrig en myggesprey inde i teltet. Solcreme, måske har du høfeber, allergi, eller sygdomme, som kræver medicin, så er det samme regel, som med myggesprayen, men dine rovenner skal
naturligvis også vide, hvor du gemmer din livsvigtige medicin.

4. Urutinerede på kajaktur
Når gruppen består af urutinerede deltagere, ved de måske ikke det, du sandsynligvis anser for at være
almindelig sund fornuft ude i naturen. Man får kun rutine ved at deltage og deltage og atter deltage på kajakture, og man lærer rigtig meget hver gang. Ingen kan anklage en urutineret turdeltager for at være urutineret, hvis du ikke er med til at åbne døren. De første gange der skal foretages en længere kajaktur, har de
urutinerede turdeltagere stort behov for at blive støttet og informeret så meget som muligt. Det er absolut
ikke alle, der synes det er sjovt, at spørge om gode råd inden turen, derfor er informationsniveauet vigtigt.
Vi har også set dem der glemmer kort, tændstikker og telt. Sæt urutinerede turdeltagere ind i, hvordan pakkelister skal bruges og giv dem din pakkeliste over det du anser for væsentligt, tilskynde dem til ikke at afvige fra deres egen pakkeliste, og derefter påpeg, at der prøvepakkes op til flere gange inden turen starter.
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5. ”Glemme” at bruge pakkeliste
Nybegyndere er ikke de eneste, der nyder godt af en pakkeliste. "Jeg har prøvet det før. Jeg har da ikke
behov for at bruge en pakkeliste”, den duer bare ikke, og erfaringen siger noget helt andet. De gange jeg
har sprunget pakkelisten over har jeg glemt tandpasta, sæbe, teltstænger og termoflaske, dog ikke på
samme tur. Jeg kan komme med mange andre småting, som jeg overset under pakning til kajaktur. De
gange jeg har brugt min pakkeliste, har jeg ikke glemt noget. Pakkelisten er et must uanset alder og erfaring. Pakkelisten er den eneste måde til at sikre, at du ikke har glemt noget vigtigt.

6. Kajakken bliver pakket, som til en længere ekspedition
Stop med at slæbe alt for mange ting med på kajaktur. Adskillige ting har kun en funktion, men skal du have
noget med ud over telt, liggeunderlag, sovepose, ekstra tøj, stormkøkken, vand og mad, så kig på, om det
har flere funktioner, alt det andet skal have flere funktioner. Del dine ting op i ”Brug for” og ”Måske brug for,
hvis der er plads”, ting under ”Måske brug for”, har du ikke brug for, for så stod det under ”Brug for”. Tænk
realistisk over, hvor meget du reelt har brug for til turen. Når du har bearbejdet dine reelle behov for overnatning, ophold, vand og mad, så er resten bare fyld. Det er dog også vigtigt at det realistiske også omfatter
sol, sommer, regn og kulde.

7. ”Glemme” at få kort og guide med
Det kan ikke siges tydeligt nok, det du glemmer, er måske det du har aller mest brug for. Kort og oplysningerne om turen, lejrpladser og hvor der kan skaffes frisk drikkevand er noget af det mest vigtige at have
med. Den med, at du kan købe kort undervejs, den holder bare ikke, det skal være klar inden du drager af.

8. Har ikke lige fået tjekket vejrudsigten
Vejret er som det er og det bliver som det bliver og så passer vejrudsigten alligevel ikke. Det er sandt nok,
men for det første, så er vejrudsigten fra to uafhængige en god pejling om, hvilke forhold du kommer ud i.
Lige inden start kan du printe et par vejrmeldinger ud, de er nok ikke ens, men de giver til sammen et ganske godt fingerpeg om, hvordan vejret bliver. Det er samtidig nødvendigt at få en frisk vejrudsigt hver morgen. Det er i dag muligt via telefonen, hvis altså der er mobildækning. Er der ingen mobildækning, hvor du
befinder dig, så har du trods alt en vejrudsigt, som du må stole på.

9. Gå barfodet
Overskriften burde måske bare hedde pas på dig selv, for det er det, det reelt drejer sig om. Du er meget
sårbar ude i naturen og selv en meget lille skade kan blive alvorlig. Træde på noget skarpt er en ting, at
støde tæerne ind i en sten er nogenlunde lige så slemt. Lad være med at gå tur alene, og benyt noget godt
fodtøj, når du er på land. Det er ikke kun fødderne du skal tænke over, du skal som helhed passe godt på
dig selv og dine rovenner.

10. Lejrbålet
2018 er ikke det første år med afbrændingsforbud, der har været flere år eller perioder, hvor det har været
meget tørt, og så kan det være lidt problematisk med tørt græs og bål. Sørg for, at der ikke er aktuelle
brand restriktioner for området, og benyt det etablerede bålsted, er der ikke noget bålsted, så skal du ikke
etablere lejrbål. Afbrændingsforbud betyder, at du ikke må have åben ild, uanset hvad. Sæt dit telt op på
sikker afstand fra bål, så små flyvende gløder ikke ødelægger dit telt eller dit udstyr. Du skal også brandsikre omkring lejrbål. Efterlad aldrig dit lejrbål uden opsyn, og hold området fri for blade og kviste. Inden du/I
går i soveposen, skal du sørge for lejrbålet er slukket ved at drukne det med vand. Der hvor der skal laves
mad, gør man græsset gennemvådt inden der tændes op for kogegrejet. Både Sverige og Norge har særlige regler for åben ild i naturen, så sæt jer ind i allemandsretten og hvilke regler der er i de naturreservater,
hvor i ønske at tage hen.

11. Glemme at give besked om, hvor du er
Hvor skal du hen og hvilken rute ror du, hvornår tager du af sted og hvornår er du fremme. Enkle og nyttige
oplysninger for dine pårørende, hvis du kommer ud for et uheld. Medbring altid en liste over deltagerne,
deres mobilnumre og deres pårørendenumre.

12. Startet for sent med at tage på kajakture
Den største fejl du nok har gjort er formentlig, at du er startet alt for sent med at tage på kajakture. Både
dagsture, men i høj grad også ture over flere dage, men her er der ikke så meget hjælp ud over, at få så
meget ud at de ture du endelig er kommet i gang med.
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Komfort, sikkerhed og respekt for naturen – tre ting, der tilsammen kan sikre den gode kajaktur.

Opsætning af tarp
En tarp er beregnet til at give ly for natten,
men det er også perfekt til at beskytte for
aftenens dug, regn eller bare give skygge
for solen, der er ikke noget andet udstyr der
er lige så nyttigt og alsidigt, som en tarp, og
så er det let at pakke sammen og fylder
minimalt. Hvad skal det så bruges til? Og
hvor stort skal det være? To væsentlige
spørgsmål, skal det være til overnatning
eller skal det danne ly for regn eller sol. Alt
efter hvad det skal bruges til er der mange
måder at sætte tarpen op på. Skal det danne ly for regnen, skal det have stor indvendig højde og der skal være et godt fald på
”taget”, og så kan det næppe være stort
nok. Skal det erstatte teltet, er der rigtig
mange måder at sætte tarpen op på, og
fælles for dem er, at højden skal svare til
siddehøjde, eller omkring 1 meter.
En tarp til 1 – 2 personer bør være 3 x 3 meter og til en større gruppe 4 x 4 meter og helst være af ripstop
nylon, brug teltstænger (teleskopteltstænger), hvis du ikke kan binde taglinen op mellem to træer.
De sikreste og mest komfortable opsætninger har en
stabil højderyg på ca. 2 meter, der danner den højeste
del på tarpen. Den bedste måde at støtte tagryggen på
er, at trække en line mellem to træer eller to teltstænger, og når denne stabile line er etableret i den rigtige
højde, kan du hænge tarpen over den. Derefter trækkes
bardunerne ud, så tagfladerne får en hældning på ca.
45 grader. Jo tungere regn, jo mere fald skal der være
på tarpens flader, specielt hvis tarpen er lidt slidt og ikke
helt vandtæt.
Husk at de fleste tarpstoffer strækker sig, når de er våde, dette gælder i mindre grad også ripstop nylon.
Det betyder, at der kan dannes søer af vand lige over de syede kanter, som ikke strækker sig lige så meget
som tarpfladerne. Lav et dræn ved hjælp af en line, som enten hæver eller sænker det midterste fastgørelsespunkt på tarpfladerne, så vandet enten samles på midten eller ledes mod hjørnerne.
Skal tarpen sættes op, hvor der er meget ujævnt, sættes tarpen op fra et hjørne af tarpen til det modsatte
hjørne. Dette skaber en længere taglinie og to trekantet
skrånende tagflader, der lettere passer ind mellem træer og klipper.
Hvis vejret er forfærdeligt, og du ikke har brug for så
meget plads under tarpen, skal du sætte det op med et
højt hjørne og tre lave hjørner for at skabe en flad hulelignende opsætning, der åbner nedad mod regnen for at give maksimal ly.
Brug mindst 20 meter kraftig line, det kan f.eks. være din bugsérline, og flere linjer betyder flere muligheder.
Før du tager på en tur med en tarp, skal tarpen være forberedt til hurtig opsætning, det vil sige der skal være lange barduner i alle tarpens huller, så den hurtigt kan sættes op. Det skal være godt vejr, hvis det første
der skal gøres, når du når frem til en lejrplads, at finde et godt sted til tarpen, så du har et sted at søge hen,
når duggen falder eller når der kommer en regnbyge. Tarp og tørresnor er det første der sættes op. Tarpen
som giver læ og ly og tørresnoren til det våde tøj. Læg aldrig dit tøj, spreydæk og redningsvest i det høje
græs eller hæng det over buske, det er typiske steder, hvor skovflåter holder til.
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