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Bliv en bedre kajakroer!

Kajakhåndbogen gennemgår alle grundlæggende teknikker inden for kajakroning. Du får tips om alt fra
hvordan du kommer i kajakken, holder pagajen, til hvordan du planlægger overnatningsture eller hjælper en
kammerat, der er kæntret. Du finder pakkelister og opskrifter på mad, der kan tilberedes i den frie natur.

 

· Ro med den rette teknik

· Lær dig kammerat- og selvredning

· Klæd dig på til turen

· Navigation og sikkerhed

· Pak smart

· Lav mad på turen

· 300 pædagogiske billeder og illustrationer

Staffan Ekholm har skrevet en grundig håndbog til alle kajakroere. Han er autoriseret kajakinstruktør og har
mange års erfaring både som tourguide og instruktør. Kajakhåndbogen bærer i høj grad præg af, at forfatteren
er en rutineret kajakroer, der er vant til at dele sin viden med både begyndere og erfarne kajakroere. Hvis man

bruger hans gode råd og mange tips, så er der nærmest garanti for at få en fremragende oplevelse med
kajakroning.
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