10 gode råd til en fantastisk tur på Storå
1. Alle kanoture på Storå starter med en surf-tur på vores booking side
– bookingsiden er fyldt med gode råd til at få en god oplevelse.
2. Børn i kano giver en helt fantastisk oplevelse. I har mulighed for at være sammen
på en naturlig og hyggelig måde - langt væk fra stress og jag. Husk at have nogle
’hyggetrumfs’ med, hvis i bliver sultne eller det viser sig at tage længere tid end
først forventet.
3. Husk at være realistiske omkring længde af ruten - Sejl en mindre strækning.
Jeres tur behøver nødvendigvis ikke blive bedre, bare fordi i sejler langt. Pauser og
madpakketid er ganske dejligt at have god tid til.
4. Du bestemmer selv hvilken af de 10 start / stop steder på ruten, der passer dig
bedst. Under ’Rutebeskrivelse’ på bookingsiden kan du let se hvilke faciliteter der er
på de enkle pladser, afstand til næste plads, koordinater (vi er jo ude i naturen, så det
med adresse og husnummer er jo lidt svært ;) men der linket op til kort alle steder og
der er gode kørselsvejledninger til alle pladser.
5. Har du tiden, så lav din tur over 2 dage – så får du en helt anden oplevelse: Du vil
opleve roen i naturen, og den ”stress” der kan være med at komme ud til stedet og
blive hentet blive spredt mere ud over længere tid.
6. Sejler i en gruppe sammen, så aftal at mødes: Lav opsamling for eksempelvis hver
30 – 60 min., hvor i snakker og hygger. Mange gør den fejl at sejle i én stor klynge og
det kan desværre let komme til at give unødvendige udfordringer for de som sejler
”oven i hinanden”: Man kan så let komme til at sejle sammen - skubbe utilsigtet til
hinanden – Det kan ende med en vandgang.

7. På Storå er de rigtig mange fantastiske overnatningspladser: Hvile pladser med
bålplads, teltpladser, shelter. Har du planer om at grille over bål - så husk, at fra du
går sulten i land til bålet er tændt og maden er klar kan der gå lidt tid. Derfor bør du
overveje en snack – så det gode humør vinder. Ude i naturen er appetitten let og ofte
væsentligt større end hjemme.
8. Kajak Freak tilbyder at levere dig kano med gode svømmeveste og padler der hvor
du ønsker at starte og til den tid du ønsker – og når du er færdig sender du os bare en
SMS. Så henter vi udstyret igen og vasker det. Det, som sker på turen står du 100%
selv for, så det er altså ikke en ”curling tur” eller en simpel ”Tivoli oplevelse” – men en
RIGTIG tur ud i naturen. Lidt som når du lejer en cykel – bare federe naturoplevelse. Vi
har selvfølgelig gjort os umage for at gøre det let for dig ved at ligge så mange tips
ind på vores bookingside Kanoudlejning.com
9. Kano er et genialt fartøj til at flytte dig ud i naturen: Den bære alt dit udstyr, du
sidder lidt op og har alt vandet under dig – så du kan bruge alm. friluftsbeklædning.
På Storå får du ca. 3 km/t i hjælp fra strømmen. Der selvfølgelig være modvind men
det taler vi ikke om.
10. En let førstegangstur kan være at starte i Holstebro Centrum/Kvickly med
overnatning ved Naur og med tog hjem fra enten Bur eller Vemb. Begge steder er
der adgang til toget ca. 1 km fra kanopladserne. Tager du toget tilbage til Holstebro
station – så er du tæt på hvor du startede.

