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Ta din åre fatt
Kajakken siger lydløst fremover. Kulissene er stillheten
og landskapet rundt Reinsvatnet.
Av Åse Kari Gravråk

Naturopplevelse, rekreasjon og mindfulness. Det er noe med roen som senker seg
etter de første padletakene. Sansene skjerpes og du er bare der. Det er noe spesielt
med å være i ett med vannet. Natur og
dyreliv kommer nærmere på en annen måte
enn når du trasker rundt på land. Andre
lyder, en annen type harmoni.
På tide med en pause
Etter en times tid i kajakken begynner
rompa å bli støl og armene slitne. Det
gjelder å finne en fin rasteplass som er lett
å ta seg inn med kajakken. Bare dette med
å finne en god rasteplass er noe å glede
seg til, og ved Reinsvatnet er det mange
idylliske plasser. Etter at du har kommet
deg ut av kajakken og dratt den opp på
land, er det godt å strekke på kroppen,
finne frem de medbragte vedskiene og
maten i skottet. Og når bålet brenner
i vannkanten, du hører det knitrer og
kjenner røyklukta mens du ser utover
det blå Reisvatnet, da er det ingenting du
savner.

God planlegging er forutsetningen for en
god tur. Tenke sikkerhet, følge med på
værmelding, bruke tid på å forberede mat
og utstyr. I kajakken er det god plass til å
ta med alt som trengs, til og med telt for
overnatting. Et enkelt ferieliv, og kanskje
det beste.
Her kan du legge ut
Du kan parkere bilen ved brua ved Yttre
Reina, i nordenden av Reinsvatnet. Her er
det utmerket å legge ut med kajakken. Det
går fint å padle rundt hele vatnet på ca. 3,5
timer i vindstille fint vær, inkludert god
lang pause.
Visste du at
kajakken var opprinneligen eskimoisk
fangsbåt og at den stammer fra arktiske
strøk i Nord-Amerika og på Grønland?
Ordet kajakk betyr mannens båt på
inuittenes eget språk.

REINSVATNET
Reinsvatnet ligger i Lillehammer og Øyer
kommune. Reinsvatnet ble bygslet fra
1660-tallet av Storhove og Sør-Hove,
noen år senere også av Smestad. I 1726
ble Reinsvatnet solgt til Lars Haave og
Thord Smestad ved en auksjon på Elstad
i Ringebu. I 1921 anla Staten sak mot
eierne med påstand om at Reinsvatnet
ikke var undergitt privat eiendomsrett,
dernest at kongeskjøtet kun overdro
fiskeretten og ikke eiendomsretten. I
1922 ble eierne kjent eiendomsberettiget til Reinsvatnet og Staten ble ilagt
saksomkostninger.
I 1978 ble det åpnet adgang for allmennheten til stangfiske mot løsning av
alminnelig fiskekort for Fåberg Østfjell.
Reinsvatnet er fremdeles i privat eie,
sameiet består av 4 eiere. Eidsiva Energi
eide i mange år en fjerdepart i sameiet,
men solgte sin andel i 2005 til en privatperson.

Kilde: Wikipedia

God planlegging er forutsetningen for en god tur!
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