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Sommarøya 28.-30. mai 2010

Crossoverteam er en gjeng padleentusiaster i nord som har satt seg fore å lage en pad-
lesamling med ulike kurs, foredrag, turer og mye lek og moro. Målet er å få et innblikk 
i gamle teknikker, hverdagspadling og det siste av det siste innenfor moderne padling. 
Herav navnet ”Crossover”. 

Vårt håp er at vi i fellesskap skal skape rom for læring, ny motivasjon og kanskje også 
forløse noen av de padledrømmene vi vet mange bærer på. I tillegg til egne krefter 
bidrar fl ere entusiaster fra nord og langveisfarende som Anders Th ygesen, Th orbjørn 
Bjelland og Tom Amundsen med ekstra padleinspirasjon.  

Arrangør: 

Crossoverteam i samarbeid med 

www.bjornskajakk.no



Fredag Lørdag søndag
Formiddag Ettermiddag Formiddag Ettermiddag 10 - 11

*Grunnkurs Hav ca. 7t Tur begynnernivå Rullecamp

Rockhopper ca. 7t Rockhopper ca. 7t Redningscamp

Teknikkurs Hav ca. 7t Teknikkurs Hav ca. 7t 10 - 12

Grønlandstek-
nikk 4t

Basiskurs rulle 
4t

Grønlandstek-
nikk 4t

Basiskurs rulle 
4t

***Hurtigpadling

**Videregående 
rulle

**Videregående 
rulle

**Videregående 
rulle

***Basis rulle

Navigering 3t Navigering 3t Navigering 3t 12 - 14

Hurtigpadling 
2t

Hurtigpadling 
2t

Grand Finale m/
 Ø Konkurranser
 Ø Demoer
 Ø Lek og moro

Cro s sra mble 
for øvede

Tur med Tom (TA)

Crossoverpasset er inngangsbilletten til samlinga og inkluderer:

 Ø Ulike padleaktiviteter:  Ø Begynnertur

 Ø Crossramble for øvede

 Ø Konkurranser og lek

 Ø Hurtiggående båt med 
helsepersonell 

 Ø Fellesmiddag på lørdag

 Ø Foredrag på kveldene

 Ø Teltplasser

 Ø Fiskebruk med fellesrom

 Ø  Enkle toalettforhold

 Ø Tørkemulighet for klær

 Ø Mulighet for dusj på 
skolen

 Ø På tur med Tom 
 Ø Navigering 
 Ø Hurtigpadling
 Ø Rullecamp (søndag)
 Ø Redningscamp 

(søndag)

Alle med crossoverpass er med i trekninga av en 
kajakk fra Tahe Marine og flere andre premier!!

* Grunnkurset starter torsdag ettermiddag
** Individuell veiledning 450.- pr time 
***Gratiskurs for deltakere på  
     Teknikk- og Rockhopperkurs

Foredrag:  Fredag kl 20.00 Anders Thygesen: Havkajakk før og nå
  Lørdag kl 20.00 Tom Amundsen: Langs Norges kyst 2009

Priser: Crossoverpass 1500 kr
 Crossoverpass  + grunnkurs  3700 kr 
 Crossoverpass +  teknikkurs  3700 kr  
 Crossoverpass + Rockhopper 3700 kr 
 Kurs Grønlandsteknikk og Basisrulle  900.- pr kurs



GRUNNKURS HAV er kurset for de som aldri har padla før og ønsker 
å starte så effektivt og trygt som mulig. Det passer også utmerket for de som 
har starta litt med padling på egenhånd, men som ikke føler seg helt trygg.

TEKNIKKURS HAV er kurset for de som har padla ei stund og som 
ønsker et par intensive kursdager for å bli en mer trygg og habil havkajakkpad-
ler. Hvis været er på vår side, vil du til fulle få oppleve effekten av riktig teknikk 
både i rolig sjø og under litt mer krevende forhold.

ROCKHOPPERKURS er for de som liker litt saltsmak i munnen. 
Rockhopping er kajakksportens frikjøring, og kurset gir en intro til teknikk, 
manøvrering, bølgesurfing og redninger i realistiske forhold på havet. For å gå 
på dette kurset bør du ha padlet en stund. 

KURS I GRØNLANDSTEKNIKK er for alle som er nysgjerrige på 
grønlandske padleteknikker og deres særegne padleårer. Deltakerne stil-
ler med egen kajakk og padlebekledning, men låner og prøver forskjellige 
åretyper.  

RULLEKURS er et introkurs for deg som har lyst å lære deg Eskimor-
ulla. Rulle er en kjempemorsom ting å drive med, og gir mange nyttige 
ferdigheter i generell kajakkhåndtering, balanse og støttetak. Kurset passer 
både for erfarne padlere og nysgjerrige ferskinger. 

VIDEREGÅENDE RULLE er det optimale opplegget for deg som ønsker 
å lære å rulle kajakker på nye måter. Her gis det kun individuell veiledning slik at 
du kan ta utgangspunkt i dine egne ferdigheter, og rulle framover, bakover, med 
eller uten åre… det meste er mulig.

PÅ TUR MED TOM Tom Amundsen har padlet langs hele Norges kyst, 
og hos oss inviterer han til en litt kortere padletur der han byr på sine erfaringer 
fra langturpadlinga. Her får du mange nyttige tips for planlegging av tur, pakking 
av kajakk, utstyr, utfordringer osv. 

HURTIGPADLING er for alle som vil lære å padle litt fortere, og er 
beregnet på de som ønsker lære mer om god framdriftsteknikk, eller har 
ambisjoner om å hevde seg i en konkurranse. Kurset gir kunnskap om både 
teknikk og valg av åre. Lærerikt for alle havpadlere!

PRAKTISK NAVIGASJON er kurset for de som stort sett lar andre 
bestemme kursen og planlegge turen? Her får du en innføring i praktisk 
navigasjon, kartlesing og turplanlegging, samt nyttige tips om værtegn og 
hvordan vi kan være “på lag” med naturen. 
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PRAKTISK INFORMASJON

Om samlinga
Sommarøya er et livskraftig lokalsamfunn på yttersida av Kvaløya. Det ligger nydelig 
til omgitt av fantastiske hvite sandstrender med en mengde holmer og småøyer. Vi 
setter stor pris på at de åpner dørene for oss, og vil derfor gjerne gi noe tilbake sånn at 
vi vet vi er velkommen igjen neste år. 

Vi har fått leie et gammelt fiskebruk der vi rigger bord og benker i produksjonshallen 
sånn at vi har en plass å samles til måltider. Dette blir også møteplassen på kveldene 
med foredrag, og padleprat ut i de seine timer. Rett utafor har vi fått leie ei stor slette 
der det er tilrettelagt teltcamp med toalett og mulighet til å få tatt seg en dusj før vi tar 
løs på festen på lørdag. 

Utenom fellesmiddagen lørdag kveld ordner alle med egen mat. Fredag kveld vil vi 
ordne med felles bestilling fra Havfrua Kro for de som ønsker det. På lørdag kveld er 
det stor padlefest, med lammegryte og muligheter til å kjøpe øl eller vin, eller begge 
deler. 

Selv om det nok kan bli seint før vi kryper i soveposen på lørdag er hele helga lagt opp 
sånn at alle skal kunne få en velfortjent pause fra hverdagens kjas og mas, og bare nyte 
det enkle og gode liv i selskap med gamle og nye padlevenner.

Påmelding:
Vi har i utgangspunktet bare 65 kursplasser så først til mølla prinsippet vil gjelde, også 
for de av gratiskursene som krever deltakerbegrensning. Påmelding registreres fortlø-
pende inntil dette antallet er nådd. Deretter blir det satt opp venteliste. 

Info og påmelding på: www.bjornskajakk.no
Påmeldinga starter onsdag 10.mars klokka 09.00.

Velkommen: 

Crossover team ved (fra venstre): Åge, Vigdis, Hilde og Bjørn. Lina og Ulrik ikke med på bildet


