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Kvällspaddlingar på torsdagar startar den 5 maj och pågår till och med den 22 september. 

Samling (start på vattnet) kl.18 varje gång. Vi är ute ca 3 timmar och går iland för en fikarast mitt i passet. 

Medtag fika. För mer info. kontakta Bengt Ignell tel. 0457-460039, E-post: bengt.o.ignell@gmail.com 

 

05-05  Brith Sandin Slättanäs, båthamn  0457-45 04 87, 0733-86 77 32 

05-12 Bengt Ignell Ekenäs, Villa Vassen 0457-46 00 39, 0768-63 62 17 

05-19 Mats-Ola Landbris Saxemara,östra badpl. 0768-50 58 38 

05-26 Nils-Erik Arrhenius Trolleboda, bryggan 0457-402 30, 0730-72 70 91  

06-02 Bengt Sjögren Järnavik,gästhamn   0457-666 34, 0708-66 63 40 

4-6 juni Kajaksyd ”Nytäppetträffen” Matvik – se nätinf. www Kajaksyd.com 

06-09 Kenneth Sernevi Pukavik båtvarv, bryggan 0727-22 32 30 

06-16 Thomas Almqvist Stadspaddling runt Karlskrona – start Långö badpl. 070-26 77 76 

06-23 Mats-Ola Landbris Hasslö Garpahamnen – favoriten runt Bollöarna. 

06-30 Eva Lundgren Kuggeboda badplats 0762-57 32 96 

07-07 Brith Sandin Ekenäs, Villa Vassen 

07-14 Robert Ekholm Saxemara, östra badpl. 0457-141 21 , 0732-00 96 94 

  Med rast på Gåsfeten? 

07-21 Nils-Erik Arrhenius Trolleboda, bryggan 

07-28 Bengt Sjögren Järnavik, gästhamn  

08-04 Ragnar Håkansson Matvik Nytäppet, badpl. 0454-610 06, 070-680 84 85 

08-11 Bengt Ignell Stilleryds naturreservat, P-platsen vid stranden.  

08-18 Eva Lundgren Kuggeboda badplats 

08-25 Thomas Almqvist Skavkulla brygga 

09-01 Kenneth Sernevi Järnavik gästhamn - vi rekar turer inför festivalen. 

2-4 sep Järnavikfestivalen - för kajakpaddlare. Se vidare separat nätinf 

09-08 Mats- Ola Landbris Almö Slätthammar badplats 

09-15 Robert Ekholm Ekenäs, Villa Vassen (sälspaning?) 

09-22 Bengt Ignell Järnavik, gästhamn (mörkerpaddling till Eriksberg med hjortbröl?) 

 

KAJAKKURS 1 arrangeras i sommar av Friluftsfrämjandet Region Syd: 

Del 1, 15-17 juli vid Dragstorpsjön. Del 2, 19-21 aug. i Blekinges skärgård (Se vidare info på hemsida). 

 

Vi har i år tillgång till 2 nya glasfiberkajaker(enmans med roder) som vi hyr ut vid behov. De kan bokas hos 

Bengt Ignell i god tid före det aktuella kvällspasset eller för annan verksamhet som Friluftsfrämjandet har. 
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Västra länsdelen har till stora delar en öppen kust frånsett Valjeviken och samlingen av klippöar 

inom Stilleryds naturreservat. Den egentliga skärgården i Blekinge börjar öster om Karlshamn med 

Hällaryds skärgård, som övergår i ett glest band av öar fram till Ronneby skärgård. En svår 

passage för kajakpaddlare är den utskjutande halvön Gö – Lindö. 

Ett favoritområde för oss i Ronneby är Listerby skärgård - Almö – Tromtö. Det är skyddat för 

vindar och landskapet är fortfarande präglat av betesdjur. Skogsöarna domineras av gamla ekar. 

På Tromtö möter havet bokskogsbryn. 

Karlskrona skärgård har öppna fjärdar som mot söder begränsas av storöarna Hasslö -Aspö – 

Tjurkö-Sturkö. 

Skärgården öster om Senoren omfattas av grunda omväxlande paddelvatten med låga öar. Den 

slutar med Torhamns udde. 

Östkusten av Blekinge är oskyddad, låg och öppen, frånsett Kristianopelområdet, som är ett 

gytter av låga, betade öar. Där passar det bäst att paddla under sensommar/höst. Det är 

fågelskyddsområde med beträdandeförbud 1/4 - 15/7 (se Länsstyrelsens hemsida/info från 

naturum Blekinge).  

Friluftsfrämjandet i Ronneby började med kajakverksamhet 2006 och har nu en växande skara 

av kajakpaddlare. 

Vi träffas under torsdagskvällar, maj-september, för att avnjuta en tur i våra hemmavatten. 

På den sydvända kuststräckan mellan Pukavik och Karlskrona sätter vi i på lämpliga ställen. Vi 

är ett 10-tal ledare som byts om att ansvara för upplägg och genomförande för kvällens tur och är 

ute ca 3 timmar och bryter för bad och fikarast mitt i passet. När vi sjösätter i Ronnebytrakten 

händer det att vi fikar på den allra yttersta fyrön Gåsfeten om det är fint väder. 

Det här upplägget medför en naturlig ledarträning och ger deltagarna säker och uppskattad 

kvalitet på turen. Det är viktigt att ledaren får agera guide och anpassa turen till gruppen - inte 

bara räkna huvuden. Vid starten utser vi alltid någon som paddlar sist och har köansvar. 

I september brukar vi få med en del mörkerpaddling. Det är nyttig erfarenhet inte minst för oss 

ledare. Ett populärt inslag är nattpaddlingarna till Eriksbergs naturreservat där vi bl.a. har kunnat 

uppleva kronhjortbrölet när det är som mest intensivt. 
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