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Sea Condition Rating System – SCRS 
Graderingssystemet under er basert på anbefalinger fra Eric Soares, tidligere ekstrempadler i gruppen 
Tsunami Rangers.  

Hensikten er å lage et graderingssystem for havpadling som tilsvarer systemet man finner for elvepadling. 
Dette er et system med vanskelighetsgrad fra klasse 1 til klasse 6 som vise virkelig vanskelighets- og 
faregrad for padleren.  

Faktorer som påvirker risikoen for padleren er mange og komplekse, men kan evalueres på en metodisk 
måte for å komme frem til et resultat som er oversiktlig og forståelig.  

Gruppen bør samarbeide om å gå igjennom tabellen, samle inn informasjon om vær og vindforhold, og bli 
enige om hver faktor.  

Når den endelige fareklassen er fastsatt bør gruppen sammenligne dette med den gruppens ferdigheter før 
man bestemmer om padlingen skal gjennomføres som planlagt. 

Faktor Risiko faktor beskrivelse Maks poeng Oppnådd poeng 

1 
Vann temperatur: 
2 poeng pr grad under 20 grader celsius 

40  

2 
Vind styrke: 
1 poeng pr knop vind 

50+  

3 
Bølgehøyde: 
2 poeng pr vertikal fot bølgehøyde 

40+  

4 
Avstand til land: 
1 poeng pr 100 mtr 

20  

5 
Surf sone: 
30 poeng hvis bølgene bryter 

30  

6 
Brottskjær: 
20 poeng hvis det er mellom brottskjær  

20  

7 
Hulepadling: 
20 poeng hvis det er paddling i huler 

20  

8 
Nattpadling: 
20 poeng hvis det er mørkt 

20  

9 
Tåke: 
Opptil 20 poeng ved tett tåke 

20  

10 
Diverse:  
Inntil 10 poeng for andre farer 

10  

Total sum. Summer poeng for alle farer:  

Summen deles på 20 for å finne fareklasse:  

 

Fareklasse: Tildel fareklasse basert på klasseinndelingen under: 
 

Klasse 1 (opptil 1.9) enkel til moderat vanskelighet, grunnleggende ferdigheter. 

Klasse 2 (2.0 til 2.9) middels vanskelighet, grunnleggende ferdigheter. 

Klasse 3 (3.0 til 3.9) avansert vanskelighet, Viderekommende ferdigheter (rulle og 
egenredningskunnskap er påkrevd). 

Klasse 4 (4.0 til 4.9) ekstreme forhold, Avansert nivå, risiko for tap av liv. 

Klasse 5 (5.0 til 5.9) svært ekstremt, livsfarlige forhold. 

Klasse 6 (6.0 til 6.9) nesten umulige forhold, Kun for eksperter, tap av liv er sannsynlig 
ved uhell. 


