
Friluftsfrämjandet Exerman Lokalavdelning 

 

Kajaktur Dalälven   20-22 maj 2022 
 

I höstas rekade vi Dalälven runt Söderfors, och nu kör vi lite mer i området, utforskar lite större 
område. Ni ser en del av kartan här nere, färdvägen är ej bestämd ännu utan beror på vattenflöden osv, 
men vi hoppas på lite lugnt så vi kan komma mot Båtfors. Men ifall det är för strömt så gör vi det inte. 
Kanske kan vi då istället prova vattenrännan istället, bara vi inte hamnar ända i Skutskär, dit vattnet 
går nuförtiden (förr fraktade rännan timmer). Det finns lite dåligt med tältplatser för den kräsne, men 
vi hittar det säkert, för det finns många eldplatser där vi nog får plats. Vi testad i höstas och man får 
bära kajakerna korta sträckor, på ett ställe en bit genom skogen. Så vi undviker för mycket packning, 
och vi tar med oss kajakvagnar. 

Vi samlas vid c:a 18 på fredag och kommer iväg 19 och paddlar någon timme bara innan läger och 
kanske kvällspromenad. På lördag får vi förhoppningsvis paddla både i (eller säger man på) 
vattenrännan, och även under den!  

På lördag kväll kanske det blir en liten mini-orienteringsstafett, eller fågel-frågesport, eller någon 
liknande kluring. 

Denna tur är en liten utmaning, delvis orekad och lite jobbig, som delvis inspirerats av en tur i fjällen 
för några år sen, (bilden nedan). Men då släpade vi kajakerna en kilometer uppför en blöt myr, nu blir 
det mycket lättare.  

Vi ledare på denna tur är jag och Stefan Gran, samt inlejda ledare Mia Sildén och Martin Tiberg, båda 
väldigt rutinerade och examinatörer för paddelpasset mm. 

 

 



 



 

 

 



Villkor:  
Kostnad  
Deltagaravgift 450 kr.  
Kajakhyra (vi har 3-4 kajaker) 700 kr inklusive frakt tor, väst, paddel, kapell. 

Betalning på swish efter att ni fått bekräftelse om plats, enligt instruktion. Om ni senare ångrar er 
(oavsett orsak), fram tills tre dagar innan (gäller både deltagande och kajakhyra) 

Utrustning 
Egen utrustning.  

Kunskapskrav: 
Motsvarande c:a grönt paddelpass, du ska kunna lågt stöd, kamraträddning, dvs motsvarande nivå 3 i 
Friluftsfrämjandet. 

Samåkning 
Gör vi bäst möjligt, vi försöker samordna bäst möjligt. 

 

Därför:  

1) Skicka mail till mats_herbert@hotmail.com och anmäl ditt intresse samt i fall du behöver 
kajak eller någon annan utrustning. 

2) Du får svar på mail med info om betalningsmetod, och då du sedan betalt har du din plats 
bekfräftad. 

3) Om du dröjer med betalning så någon annan kommer före, så får du tillbaks beloppet. 

 

 

 

 


