HM – mit padle-cv
2021: - Öreälven med svenske venner. Padlede med Johan, min gamle padlemakker, som var med, da vi
udviklede vores kunnen i fos- og vildmarkspadling for mange år siden. Selvom det er 25 år siden, vi sad i
samme kano, var samarbejdet i top.
2020: - Padler den smukke og krævende Längan med Per
2019: - Dejligt gensyn med Trysilelven og svenske venner. Padler med Anders. Det er hans første fospadling.
Tager på kanotur med 9X på Mølleå/Furesø.
2017: - Voxnan med Jonas og Emån med Jeppe, Jonas og Oskar. Nu er han 13 år, og det er første fostur.
2017-2014: - Lisbeth, Oskar, Johannes og jeg padler på henholdsvis Ätran, Sommen, Västerdalselven og rundt
om Kållandsø.
2017-2012: - Instruktør på EUD og AMU kurset ”sikker til vand i kano”.
2016-1998: - Vejleder på ”Det 1-årige studium i friluftsliv” på Institut for Idræt. Flyttes til Skovskolen i 2010.
Stadig ved Københavns Universitet.
2016-1995: - Reparation og vedligeholdelse af kanoer, kajakker og friluftsudstyr ved IFI/Skovskolen.
2013-1996: - Laver kanokurser for lærere og spejdere i Gladsaxe kommune.
2009: - Padler med Lisbeth og Oskar i Olkkanoen i en uge i Telemarken på Bandakkanalen. Padler alene på
grænseelven (Sverige/Finland) fra Treriksröset til havet. 550km i en hjemmebygget kano.
2007: - Realiserer projekt Olk, ”Oskars Lange Kanotur”. Vi padler 2000km i en hjemmebygget kano (Olk) med
Oskar, vores treårige søn, i juli, august og september. Start i Stockholm, herfra til Göteborg via kanaler og
søer. Kystpadling syd om Sverige og op til Stockholm.
2006: - Fortæller i Danmarks Radio P1 om padling i udsendelsen Danmarksbilleder. link
2003: - Lisbeth og jeg padler Ounasjoki i det nordlige Finland. - Lisbeth og jeg padler Stångån og Emån med
Jonas og Andreas. De to drenge padler sammen.
- bygger en 16 fods Huron stripkano.
2002: - Realiserer en mangeårig drøm, at padle Piteelven. Padler med Lisbeth fra Sulitelma til havet. To
svenske venner er med os fra Tjeggevas til Storforsen.
- Lisbeth, Jonas og jeg tager tre havkajakker med til Västerviks skærgård i en uge.
2001: - Padler Trysilelven i kano med Lisbeth. Padler bagefter rundt om Gotland i havkajak.
2001-1996: - underviser i friluftsliv for de idrætsstuderende på Institut for Idræt.
2000: - Padler Tanaelven med Lisbeth, grænseelven mellem Norge og Finland, som munder ud i Ishavet.
Padler også Reiselven, som også munder i Ishavet.
- Kano/kajaktur med ven og børn ved Møns klint. Vi er i kano med en femårig pige, de andre er i kajak.
Drengene er 10 og 11 år.
2000-1999: - Planlægger, gennemfører og afslutter et udviklingsprojekt om friluftsliv for folkeskolen med to
skriftlige opgaver og filmen ”Friluftsliv – Lejrskole om vinteren”.
1999: - Planlægger og padler havkajak med Lisbeth rundt om Estlands, og Østersøens, største ø, Saaramae.
Vi padler også Byskeelven i kano og tager en uge på Klaraelven med to børn og to kanoer.
1998: - Møder Lisbeth og padler i hver sin havkajak fra Stigsnæs til Århus og tilbage igen. I alt 420 km i en
blæsende sommer.
- Medvejleder på et kursus i havkajakpadling ved Otago University på New Zealand.

1997: - Instruktør i vildmarkspadling for svenske instruktører på Lainioelven i Lapland. Flyver ind til
Tavvaätnö og padler til Lainio. Forsætter med Lene til Haparanda. - laver kano- og kajakkursus for
gymnasielærere.
1996-1983: - Leder/instruktør på kurser i kano- og vildmarkspadling for svenske spejderledere.
1995: - Havkajakpadling med Lene i Atlanterhavet ved Lofoten/Vesterålen i Nordnorge. Deltager i Artic
Seakayakrace ramblen.
1995-1994: - Uddannelsesorlov og studerende på ”Det 1-årige studium i friluftsliv” på Danmarks højskole for
legemsøvelser, det nuværende Institut for Idræt.
1993-1992: - Råskitse, og slutredigering, levering af udsendelsesklart materiale til, og visning i, TV2.
1991: - Starter ved udskibningshavnen i Narvik. Padler og løfter op til Sitasjaure, padler Teusadalen og løfter
til Kaitumsøerne. Padler Kaitum og Kalixelven ud til den Botniske Bugt.
1991-1990: - Projektet ”Across Scandinavia – by canoe”. Planlægning og gennemførelse af en kanotur fra
Atlanterhavet ved Narvik op over fjeldene og ned til den Botniske Bugt. Entreprisekontrakt med TV2 og
filmhold med på turen.
1990: - Min film ”Tornio Voyageurs” vinder en pris på filmfestival i Canada.
1989: - Slutredigerer min film ”Tornio Voyageurs – en stor kano, en fri elv”. TV2 køber den.
1987: - Samler et team, der skal padle den store kano 500km. fra Abisko til havet. Får støtte fra Det Danske
Filmværksted og gennemfører projektet. Filmhold med på turen.
1987-1986: - Får canadiske tegninger og bygger en 9meter lang kano med en lasteevne på 2-3tons. Kanoen
er i to halvdele.
1986: - Står for korrespondancen med canadiske kanospecialister. Vi, to andre danskere, Johan og jeg, tager
på tur med dem på Dumoine River i Ontario og på Nahanni River i North West Territories. Besøger mange
kanobyggere inden vi rejser hjem.
1985: - Støber og tester min første kevlar/kulfiber kano i form. Padler hele Voxnan i den med Johan.
1984: - Flyver ud til Råstojaure. Padler Råstätnö, Lainio, Pipionjoki modstrøms, videre på Tärendöelven til
Tärendö. Padler sammen med Johan, en dygtig deltager fra sommerens kursus, og to af vennerne fra
Alaskaturen.
- Bygger kano efter opmåling af canadisk model. Testning, herefter støbes en form.
1983: - Bygger min første kano. En 16 fods stripcanoe i redwood.
1982: - Planlægger projektet ”The Brooks Range Voyage” med mine tre svenske venner. Ansvarlig for
korrespondancen. Flyves ud til Noatak River i det nordlige Alaska og padler 760km.
1981: - Padler Emån med mine nye svenske venner. Padler Gryckåen og på Voxnan og Oreälven.
1980: - Køber ny Inkas 533 med overtræk (kapell) til og padler Västerdalsälven med Ole fra Siriuspatruljen.
1979 - Padler på Österdalsälven, padler på Svartälven.
1975: - Køber lille billig hytte ved en sø i Västergötland i Sverige. Køber selvfølgelig også min første og
billigste kano i mit liv, en Trapper.
1971: - Prøver en kano for første gang. Er fascineret af indianere og kanoer.
Ud over de nævnte ture har der været ture herhjemme og flere ture på Trysilelven, Voxnan, Mörrumsåen og
Emån. De to sidstnævnte har vi padlet på i snit mindst en gang om året siden 1982. Mest tandem, men der
har også været soloturer.

Kanoer/Kajakker.
2 Old Town tripper kanoer.
2 Nova Craft kanoer en 17 fods og en 18 fods.
1 gammel svensk wood and canvas.
3 stripkanoer (lister og glasvæv) - to 16 fods (Huron og Chestnut Prospector) og en 21 fods havkano (Olk).
4 HM-prospectors (Chestnut) 16 fods hjemmebygget i fiber.
1 Ogilvy (Chestnut canoe company) 17 fods hjemmebygget i fiber.
1 30 fods voyageurkano (storkano) hjemmebygget i fiber/skumplader. (kan padles af op til 12 personer)
1 Seagull offshore havkajak fiber.
1 Svalbard havkajak fiber.
1 Perfection havkajak New Zealandske tegninger. Hjemmelavet Stich and glue.
1 capella 166 havkajak polyethylen.
1 VKV 101 trænings/motionskajak fiber.
Mange padler og pagajer.

