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Danmarks smukkeste kanotur
Solen skinner fra en skyfri himmel. Fuglene kvidrer, 
og fiskene springer i vandet. Klokken er 9. Du nyder 
morgenmaden i ro og fred ved borde og bænke 
under halvtaget ved Tørring Kanoudlejning. Foran dig 
har du en smuk udsigt over Gudenåen, der strækker 
sig, lige så langt øjet rækker.

Inden du drager af sted mod en storslået oplevelse, 
hvor du kommer helt tæt på Gudenåens forunderlige 
og smukke natur, pakker du udstyr og modtager de 
sidste gode råd og tips til jeres tur.

Tid til frihed
Uanset om du er af sted sammen med dine børn eller 
sammen med en god ven eller kæreste, får I en unik 
naturoplevelse i nærkontakt med et livligt dyreliv. Har 
du en travl hverdag, giver en kanotur dig ro og tid 
til at slappe af og lade dine batterier op. Du bliver 
ikke forstyrret af e-mails. Du skal blot nyde naturen 
og friheden.

Hygge og sammenhold
På en kanotur kommer I tættere på hinanden. Der er 
tid til hygge og kvalitetstid sammen med din familie, 
ven eller kæreste. Efter en aktiv dag på vandet kan 
du slå lejr for natten på en af de mange teltpladser 
og campingpladser langs Gudenåen. Alle pladser har 
hyggelige bålsteder, hvor I kan samles og grille eller 
bage snobrød med børnene.

Indhold

Danmarks smukkeste kanotur .................... 03
Stolte traditioner ........................................ 04
Det praktiske ............................................. 05
Planlæg din kanotur ................................... 06
Lejrliv ved Gudenåen .................................. 08
Udstyr til din kano ...................................... 09
Sådan færdes du på Gudenåen .................. 10
Kontakt og kørselsvejledning ..................... 12

02 03



Få den bedste service
Vælger du Tørring Kanoudlejning får du en unik 
service. Vi øser gerne ud af vores mange års erfaring 
og giver gode råd til, hvordan I får det bedste ud af 
jeres kanoferie.

Døgntelefon
Når du skal af sted, står vi klar til at hjælpe dig. Vi 
udleverer dit lovpligtige adgangstegn til Gudenåen og 
vejleder dig i at pakke og styre kanoen, hvis du ønsker 
det.

Sikker sejlads
Sikkerhed og komfort er vigtig, når du sejler i kano. 
Hos Tørring Kanoudlejning får du en kano med 
bundbrædder, så bagage og tæer ikke bliver våde af 
en enkelt regnbyge. Redningsveste fra Helly Hansen 
og alt andet udstyr er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Opstår der udfordringer undervejs, kan du 
kontakte os døgnet rundt på +45 75 80 13 01. 
Ønsker du at ændre det aftalte slutsted under-
vejs, kontakter du os blot senest om formid-
dagen på slutdagen. 

Familien Mindedahl startede Tørring Kanoudlejning 
tilbage i 1977. Siden 1993 har Jan Mindedahl ført 
firmaets stolte traditioner videre sammen med 
hustruen Anette og parrets to sønner. 

Tørring Kanoudlejning har gennem årene fået mange 
kunder, der trofast vender tilbage år efter år. Det 
skyldes blandt andet, at du altid får et produkt, der 
er 100 % i orden. Kanoen er nyvasket og velholdt og 
redningsvestene er rene og pæne. Du får som kunde 
de råd og den vejledning, du har brug for.

Vi glæder os til at sende dig af sted på en oplevelsesrig 
kanotur i Danmarks smukkeste natur.

Anette og Jan Mindedahl

Stolte traditioner Det praktiske
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Gudenåen slynger sig med sine 162 km gennem 
det danske landskab. Vil du opleve et af Danmarks 
smukkeste naturområder på tætteste hold, så er en 
kanotur oplagt.

Du kan sejle på strækningen fra Tørring til Mossø fra 
16. juni til 28. februar i tidsrummet fra kl. 8 – 18.  
Begrænsningen skyldes det rige og spændende 
dyreliv, hvor de mange fugle- og fiskeunger skal have 
plads og ro til at vokse sig større.

Få gode råd til sejladsen
På dagen står vi klar til at give dig gode råd og 
vejledning fra kl. 9 – 12. 

Du må gerne komme i god tid og starte dagen med 
at nyde morgenmaden ved borde og bænke under 
halvtaget, alt imens solen lige så stille varmer dagen 
op.

Bor du et stykke fra Tørring, kan du overnatte på 
Tørring Teltplads og vågne frisk og udhvilet. Du kan 
parkere på indhegnet parkeringsplads til 25 kr. om 
dagen.

Når du planlægger din kanotur, skal du regne med, 
at I kan sejle 3 km i timen og mellem 15 og 20 km på 
en dag. I kan være 2 voksne og to børn under 30 kg i 
en kano. Du kan finde turforslag af 1 til 10 dages va-
righed på vores hjemmeside www.kano-udlejning.dk.

Start- og slutsteder
Du kan starte kanoturen fra Tørring 
Kanoudlejning, Åle Teltplads, Åstedbro Teltplads, 
Gudenåcamping Brædstrup og Vestbirk Camping fra 
kl. 9 – 15. Ønsker du at starte nord for Mossø, kan du 
kontakte os.

Du kan slutte din sejlads på rigtig mange telt og 
camping pladser, dog i forbindelse med aflevering på 
campingpladser forventes overnatning.

Planlæg din kanotur

Du kan altid ændre slutsted ved at kontakte os!

Nyhed! Nu også kajakker til udlejning!
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Langs Gudenåen finder du en række hyggelige telt- 
og campingpladser. Her kan du nyde dagens sidste 
solstråler, tænde bål, lave mad og slå lejr for natten. 

Når du indretter jeres lejrplads
• Skal du overnatte på en campingplads, 
 skal du som det første henvende dig i 
 Informationen
• Find et tørt og jævnt sted fri for grene og 
 småsten, hvor du kan slå teltet op
• Vend teltets åbning væk fra vindsiden
• Hold passende afstand (3 meter) til 
 nærmeste telt
• Tænk på hvor solen står næste morgen. 
 I kan hurtigt få det varmt i teltet, hvis det 
 er placeret direkte i solen
• Slå teltet op i god afstand til bålstedet. 
 Ved at trække kanoen helt op på land, 
 giver du plads til, at andre kanoer kan 
 lægge til. Tag redningsveste, padler og alt 
 andet udstyr med ind i teltet. Så er det tørt 
 og klar til næste dags sejlads

Du skal huske
• Kontanter. Flere lejrpladser modtager 
 ikke dankort
• Regntøj og gummistøvler
• Solcreme
• Myggebalsam

Du kan finde flere gode råd til, hvad du skal 
pakke til din kanotur ved at downloade vores
pakkeliste på www.kano-udlejning.dk/pakkeliste.

Sådan pakker du din kano
Sørg for at bagagen ikke kan rulle og er fordelt 
omhyggeligt med de tunge ting midt i kanoen. 
Det er en god idé at binde en tøjsnor om de 
enkelte bagagedele og fastgøre enden af tøj-
snoren til kanoen. Så har du styr på alle dine 
ting, hvis uheldet er ude, og kanoen kæntrer.

Det er smart at pakke de ting, du skal bruge under 
sejladsen i en lille taske. I en større taske pakker du alt 
det andet. Pak tasker, sovepose og liggeunderlag ind 
i store klare plastposer, så holdes det tørt i tilfælde af 
regnbyger.

Inden du tager af sted, er det en god idé at tjekke 
udstyret. Sæt eksempelvis teltet op hjemme i haven, 
så ser du straks, om du mangler noget.

Lejrliv ved Gudenåen Udstyr til din kanotur
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Gudenåen er et fantastisk naturområde. Der er plads til 
at både børn, unge og voksne kan være ét med naturen 
og holde aktiv ferie tæt på et rigt dyre- og fugleliv i 
rolige omgivelser med tid og rum til at være sammen.

For at du fortsat kan færdes trygt og 
sikkert i et af Danmarks smukkeste 
natur-områder, er der en række gode råd 
til, hvordan du færdes på Gudenåen.

Gode råd
• Hold til højre for modgående sejllads
• Tal dæmpet under sejladsen
• Hold afstand mellem kanoerne
• Brug de opstillede affaldsspande
• Sid altid ned i din kano
• Brug altid redningsvest
• Sejl forbi fiskeredskaber i god afstand
• Hold god afstand til rutebåde
• Pas på søerne i dårligt vejr. Vent eller 
 sejl tæt langs bredden i søens læside
• Du må tænde bål på teltpladser med 
 specielt indrettede bålpladser
• Redningsvesten må aldrig bruges som 
 siddeunderlag af sikkerhedsmæssige årsager
• Undgå at tage din hund med
• Ved fortøjning af kanoer i Ry/Silkeborg-
 området, skal du være opmærksom på 
 rutebådenes fortøjningspladser
• Ved landgang ved motorbådsklubbernes 
 broer, er det ikke tilladt at fortøje ved 
 broen. Men du må gerne slæbe kanoen 
 op på land og gøre ophold
• Undlad at binde kanoer sammen

Sådan færdes du på Gudenåen
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Kontakt os og book din kanoferie.

Tørring Kanoudlejning
Aagade 31
7160 Tørring

+45 75 80 13 01
mail@kano-udlejning.dk
www.kano-udlejning.dk

Kontakt

Kørselsvejledning
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