
Velkommen til Vesterålen og Arctic Sea Kayak Race 2013!

Hvert år kommer et hundretalls padleentusiaster fra hele verden til et av verdens beste områder for 
havpadling, nemlig Vesterålen! 

ASKR tilrettelegger for allmenn deltakelse og arrangerer konkurranse/race, turpadletreff samt padle-
kurs for nybegynnere og familiefolk i en og samme uke. 

Nytt i år: Ved registrering på www.askr.no - mottar dere en rabatt-kode som kan benyttes fra 
registrering frem til arrangementet starter, hos Tequila i Harstad og Milslukern i Oslo.
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Skipnes har vært base for Arctic Sea Kayak Race 
de siste årene og vil være det også i 2013. Her skal 
primært Camp være lokalisert, mens Ramble vil 
knytte seg til padlefamilien i løpet av onsdag.

Oceanpaddler World Series
ASKR har vært arena for World Cup i Surfski fra 
2010. Dette racet på torsdag og Marathon for hav-
kajakk fredag. 

Vi arrangerer:
Camp: Er lagt opp som et padlekurs for nybegyn-
nere, og for de som allerede har padlet litt, men 
ønsker å få mere glede av kajakken ved å lære mer 
om sikkerhet, padleteknikk og turplanlegging. Gjen-
nomføring kvalifiserer til Norges Padleforbunds 
«Vått kort». Nivå 2.

Ramble: Det tas sikte på å padle ca 90 km for Kort 
ramble og ca 120 km for lang ramble i løpet av fem 
dager (inkl. en hviledag). Sikkerheta er godt ivare-
tatt, med flere gruppeledere som har radiokom-
munikasjon seg i mellom og til egen følgebåt og 
basen på Skipnes. 

Onsdag: Alle samles til grillfest og dans på Skipnes 
onsdag kveld. 

Torsdag: 
Oceanpaddler World Series Surfski. Dette er et 
«medvindsløp», hvor man kun padler med bølgene i 
ryggen for best mulig surf. Ruta bestemmes dagen i 
forveien alt etter vind-retning. 
Hviledagen Torsdag er også hviledag for Ramb-
lerne. For de som ikke ønsker å sitte helt i ro, blir 
det mulighet for en fjelltur, besøke Tinden, hive 
seg med på sikkerhets-, bølge- eller teknikktrening 
under sakkyndig ledelse. Andre velger kanskje en ny 
padletur, delta på Surfski-racet eller heie på deltak-
erne. Info om de enkelte aktivitetene fås på info-
tavla på arrangementskontoret fra onsdag kveld.

Fredag
Marathon: Det vil her padles en tilnærmet dis-
tanse på 42 km. Løypa går både i åpent hav og i 
skjærgården. For å delta på Marathon er det ikke en 
forutsetning at du har deltatt hele uken. Vi ønsker 
med dette å åpne opp for deltakere som vil padle 
Marathon, men som ikke har anledning til å delta på 
hele arrangement.  Bankett med premieutdeling på 
kvelden. 



21. – 26. juli 2013 

Priser: 

Camp: Startavgiften kr. 3.000 inkluderer instruktører, kompendium, kursbevis, tørr-/våtdrakt, vann–
forsyning, tørkemuligheter for klær og utstyr samt bankett på fredag etter endt padleuke
Ramble: Startavgift kr. 2.000.- inkluderer sikkerhetssupport, middag onsdag og avsluttende bankett.
Surfski: Startavgift for deltakere kun på torsdag: Kr. 1.000,-
Marathon: Startavgift for deltakere kun på fredag: Kr. 500,-
Ramble + Surfski eller Ramble + Marathon: Kr. 2.500,-
Leie av kajakk: Kr. 1.800,- + depositum på Kr. 1000,-

NB! Deltakerne må primært holde seg selv med kajakk og tilhørende utstyr, mat og overnatting, se 
generell informasjon på: www.askr.no og for overnatting: www.skipnes.com

Påmelding 
Påmelding via vår hjemmeside: www.askr.no  
Registrering på Skjellfjord søndag 21. juli. 

Har du spørsmål? Se vår hjemmeside eller ta kontakt med Karl Einar Nordahl, karl-einar@blv.no  

Velkommen til et fantastisk variert hav, fin skjærgård, og hyggelige mennesker!
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