
Ti på skjæret 2014 

BKK inviterer sine medlemmer til «Ti på skjæret 2014» med 12 flotte 

padlemål! De som klarer 5 av stedene får en termoskopp og kan vinne et 

gavekort på 500,- kr, mens de som klarer 10 også blir med i trekningen av 

et gavekort på 1000,- kr fra en av byens sportsbutikker. Alle som sender 

inn bilder fra minimum ett av disse stedene er med i konkurransen om 

«beste kajakkbilde». Bildene må være fra 2014 og sendes fortløpende og 

innen utløpet av året til 10ps@bodokajakk.no  Hver deltaker sender inn 

bilder av seg selv, ett sted pr. epost, unngå å registrere flere deltakere 

samtidig. Legg gjerne bildene på BKKs fb-sider i tillegg! 

Noen av stedene er lett tilgjengelig, mens andre kan være en del av en litt 

lengre tur eller overnattingstur. Alle stedene er fine padlemål, som sikkert 

vil gi flotte opplevelser. Nummer 1-7 kan nås med utgangspunkt fra 

naustet i Kvalvika, nummer 3-5 ligger på Landegode, nummer 7-9 ligger på 

yttersiden av Kjerringøy, mens 10-12 ligger på innersiden. God tur! 

Spørsmål? Ring Heidi Fossum 95087216!  

 
1. Store 
Svartoksen:  
Bildet må inneholde 
selve sjømerket og 
deg 

 

 
2. Steinsvær:  
Bildet må inneholde 
deg på stranda, 
gjerne med utsikt 
mot Sandhornet eller 
Landego 
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3. Sandvika på 
Landego:  
Bildet må inneholde 
stranda med deg og 
kajakken, gjerne 
utsikt mot Bodø, 
Sandhornet eller 
hyttene 

 

 

 
4. Korten på 
Landego:  
Bildet må inneholde 
deg og 
Landegokjerringa evt. 
den spesielle haugen 
som er der  

 

 

 
5. Landego fyr: 
Bildet må inneholde 
deg og fyret 
 

 



 
6. Hovden 
(mellom Auvika og 
Mjelle):  
Bildet må 
inneholde deg og 
stranda mellom 
fjellsidene 

 

7. Kjerringøy 
handelssted:  
Museet foretrekker at 
man bruker stranda 
foran stornaustet eller 
en av de andre 
strendene/buktene hvis 
man skal la kajakkene 
ligge der en stund.  
 

 

 
8. Dypingen på 
Karlsøyvær:  
Bildet må inneholde 
deg på stranda med 
utsikt mot bukta eller 
fastlandet. 

 

9. Utsikt fra 
Karlsøyvær mot 
fastlandet. 
OBS! Fra og med 15. april 
til og med 31. juli er det 
forbud mot camping, 
teltslaging og ferdsel på 
land i frednings-
området. Ilandstigning 
og telting på øyene 
Dypingen, Langvågen og 
Lamøy er tillatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
10. Hellarodden  
(flotte steinformasjoner 
i Hellarvika, før Øyjord i 
Nevelsfjorden). Vær obs 
på at hvis du vil 
fortsette padlingen til 
Brurhellarn, må du via 
tidevanns-straumen ved 
Straumsnesodden. 

 
 

 
11. Brurhellarn i 
Nevelsfjorden.  
Padle inn i hellarn, og 
tenk på sagnet om 
brudefølget som skulle 
til kirke på Rørstad og 
som søkte ly her for 
uværet. Da havet 
flødde, veltet båtene og 
alle omkom. 

 

 

 
12. Tårnvika ved veis 
ende på Kjerringøy.  
Bildet bør inneholde 
utsikt mot Skeistinden 
over Brurhellarn. 

 

 

Se flere turforslag på 

http://www.bodokajakk.no/2012/04/24/kajakkpadling-i-bodo/   

http://www.bodokajakk.no/2012/04/24/kajakkpadling-i-bodo/

