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Det finnes kanoer for et hvert
behov og for en hver smak, men
vi har hovedsakelig sett på
farkoster som passer for
nybegynnere og litt erfarne, og
som egner seg for tur- og
helgepadling. | AV: STEIN VIKEN |

et finnes mer enn 400 forskjellige typer
og modeller av kanoer og kajakker i

Norge, og det er ikke lett å orientere seg i
mylderet.

Kanoer deles vanligvis ikke inn i forskjelli-
ge typer, det går helst på størrelse og lasteka-
pasitet, mens kajakkene sorteres etter hav-,
rekreasjons- og treningskajakker.

Testen
Vi har lagt vekt på hvem båten passer for
(erfaringsnivå, bruk, personstørrelse, benleng-
de osv.), opplevd stabilitet (primærstabilitet
rundt nullpunktet og sekundærstabilitet ved
krengning), lukenes størrelser, sittekomfort,
styring (rorsystem, innstilling etc.), kvalitet/
finish og til slutt en totalvurdering (utseende,
inntrykk, følelse etc.). Selv om man til en viss
grad kan lese seg til «sin» båt i denne testen,
anbefales det å prøve noen båter før kjøp. 

Stabilitet
De fleste ønsker seg en stødig og stabil båt,
men for noen betyr fart mest. I denne testen
har vi imidlertid lagt så stor vekt på stabilite-
ten at den utgjør inntil ett poeng i forskjell på
poengberegningen (terningkastet). Dvs. at en
kano med lav stabilitet høyst sannsynlig ville
fått et poeng høyere verdi om båten hadde
hatt høy stabilitet (poenget angitt i parentes).
Vi opererer for øvrig med tre inndelinger;
lav stabilitet, middels stabilitet og høy stabi-
litet. Vær imidlertid oppmerksom på at alle
kanoer blir fra middels til høyt stabile med
last om bord. Normalt mister man en halv
knop cruisingfart med en tungt lastet kano
kontra en tom. 

I farta 
Vi målte fartspotensialet til samtlige kanoer,
men står en smule slukøret tilbake. Foruten
at det er vanskelig å padle i nøyaktig samme
tempo hver gang, så er forskjellene marginale
når det gjelder vanlig turpadlefart. Når man
gir jernet er forskjellene større, men for vanli-
ge turpadlere bør man ikke legge så veldig
stor vekt på dette med fart. I bakhodet kan
man imidlertid ha at jo lengre og slankere
kanoen er, jo fortere går den. Forskjellen
mellom glassfiber og polyetylen er ikke stor,
og teoretisk sett er polyetylen glattere mot

vann enn glassfiber, men pga at polyetylen-
kanoene er mer ripet opp enn glassfiberkano-
ene, må man regne med at glassfiberen glir
litt raskere.

Vi har ikke sortert båtene etter bygge-
materiale. Her er det bruken som avgjør. Vil
du ha en sterk båt som tåler å bli dradd over
steiner, velger du polyetylen. Vil du ha en
glatt båt med vakker finish og lav vekt, vel-
ger du glassfiber. Det selges mest av båter i
rotasjonsstøpt polyetylen. 

Sikkerhet
Det anbefales å ta et padlekurs når man kjø-

per seg kajakk, men det kan også være nyttig
å bli instruert i forskjellige padleteknikker
med kano. Det er lett å innøve ubekvemme
teknikker her, noe som bidrar til å redusere
gleden ved å padle, enten det er med kano
eller kajakk. Bruk alltid vest når du padler og
tren på velt og hvordan du kan komme deg
opp igjen i kanoen ved egen hjelp. Og kle
deg etter vanntemperaturen, ikke etter luft-
temperaturen.

Padlekurs er som nevnt svært så nyttig for
nybegynnere, men man finner også mye
lærerikt om padling på internett.

Stortest av kanoer 

D
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Scott Wilderness: (vinner)
Produsent: Scott Canoe, 

www.midcanscottcanoe.com
Produsentland: Canada
Importør: Bull Ski & Kajakk, 

tel 22569486, 
www.bull-ski-kajakk.no

Lengde/bredde (cm): 458/89
Vekt/lasteevne (kg): 28/297
Byggemateriale: Glassfiber
Bruksområde: Kortere turer på flattvann
Beregnet for: Nybegynnere, familie
Pris: Kr. 10.990,-

Fin og slank kano beregnet for litt erfarne. Den er uten kjøl og
rask å padle. Kevlarutgaven er lett å bære, men prisen er naturlig-
vis høy. Kan også fås i glassfiber m/kevlarforsterkninger til 14.500
kroner. Vekten blir da 31 kg. Setene er gode å sitte i, men de vir-
ker litt spinkle i sin utførelse. Trearbeidet er imidlertid flott, og et
pluss er at forre sete kan justeres i lengderetningen og at det er
polstringer i bunnen
for knærne.
Bærebalansepunktet
er ok, men det ligger
litt høyt slik at den kan
virke en smule ustødig
å bære alene.

Langford Nahanni

Langford Nahanni:
Produsent: Langford Canoe, 

www.langfordcanoe.com
Produsentland: Canada
Importør: Ut I Naturen AS, 

tel 51561910, 
www.utinaturen.no

Lengde/bredde (cm): 500/ikke oppgitt
Vekt/lasteevne (kg): 20/375
Byggemateriale: Kevlar/Karbon
Bruksområde: Tur
Beregnet for: Litt erfarne
Pris: Kr. 23≈.500,-

Pioner er en sterk og trygg kano som også passer for unger. Man
sitter lavt og godt beskyttet i den, og den er rimelig retningsstabil.
Seter med ryggstø er fint, men begge endesetene vender mot hver-
andre slik at forre padler må sitte i midten. Kanoen er litt vanskelig
å tømme for vann på
grunn av karmene og
den er glatt, uhåndter-
lig og for tung å bære
på ryggen alene.
Vanntette skott og en
liten luke forut er imid-
lertid bra. Den er uten
bærehåndtak men det
er plass for tau i ferdig-
lagde huller.

Pioner

Pioner:
Produsent: Polimoon AS, 

www.polimoon.com
Produsentland: Norge
Importør: Kellox, 

tel 64976100, 
www.kellox.no

Lengde/bredde (cm): 485/86
Vekt/lasteevne (kg): 40/300
Byggemateriale: Polyetylen
Bruksområde: Tur
Beregnet for: Nybegynnere og familier
Pris: Kr. 7.550,-

Dette er en vakker kano med fine tredetaljer og flettede
seter. Den er flatbunnet og veldig stabil og stødig. Innfelte
bærehåndtak av tre tar seg fint ut og midttoften (bæreå-
ket) hviler fint mot skuldrene når den bæres av en person.
Retningsstabiliteten er også god. Kanoen er forsterket med
aluminiumslister i kjølen og er derfor svært så stiv og sterk.
Fås også i kevlar. Tar seg godt ut på vannet. Scott
Wilderness 15 er vinneren i kanotesten vår.

Scott Wilderness
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Dette er en sterk kano som tåler røff bruk. Den er stødig og fin å
se til, men den er tung å bære, særlig alene. Dessuten er bære-
åket ikke helt i balanse slik at den blir noe baktung. Bunnen buler
litt med mye last og den er bare middels retningsstabil. De innfel-

te bærehåndtakene er
imidlertid gode og
man sitter fint i denne
kanoen både foran og
bak.

Mobile Adventure Ranger 16

Mobile Adventure Ranger 16
Produsent: Pyranha Mouldings, 

www.mobileadventure
Produsentland: England
Importør: ZPA Sport, 

tel 37010061, 
www.zpasport.no

Lengde/bredde (cm): 490/90
Vekt/lasteevne (kg): 35/450
Byggemateriale: Polyetylen
Bruksområde: Innsjø
Beregnet for: Nybegynnere
Pris: Kr. 11.990,-

Cherokee kanoene til Svingen Plastindustri leveres i tre størrelser.
Vi prøvde den mellomste som oppførte seg meget bra i vannet.
Kanoen har en brukbar retningsstabilitet, god svingradius og viste
seg å være best av alle i sidevind. Kanoen er dessuten lett å bære
alene med godt balansepunkt. Vanntette, forseglede rom i
endene sørger for god oppdrift selv vannfylt, og det er bærehånd-
tak i hver ende. Cherokee tar seg veldig fint ut, fungerer utmerket
på alle måter og den er meget rimelig for glassfiberkano å være.

Selv om finishen er
grov, får denne kano-
en likevel seks poeng
fordi man får veldig
mye god båt for peng-
ene. Den plasseres på
andreplass blant kano-
ene, etter Scott
Wilderness.

Cherokee 470

Cherokee 470: (2. plass)
Produsent: Svingen Plastindustri, 

tel 69195999, 
www.kano.no

Produsentland: Norge
Lengde/bredde (cm): 470/85
Vekt/lasteevne (kg): 28/400
Byggemateriale: Glassfiber
Bruksområde: Vann
Beregnet for: Alle naturelskere
Pris: Kr. 7.700,- inkl. årer.

Aluminiumskanoer er sterke, lette og resirkulerbare.
Ulempene er at de er litt kalde å være i og at de lager litt
klanglyder. Men styrkemessig og vedlikeholdsmessig er de
uslåelige. Derfor egner de seg til utleie for eksempel, og
kanskje særlig Grumman-kanoene, for de er nemlig mer
«aluminiumsk» enn de fleste ved at absolutt alt i denne
kanoen er av aluminium. Det høye springet gir dessuten
god beskyttelse mot skvalpesjø. Kanoen mangler bære-
håndtak men det er mulig å feste et tau i krokene/sjaklene,
som riktignok er litt skarpe. I hver ende er det noen «lokk»
som må løsnes med flere skruer om man skal få bort skitt
og rusk som måtte havne innunder her.

Grumman 15 standard

Grumman 15 standard:
Produsent: Marathon Boat Group, 

www.marathonboat.com
Produsentland: USA
Importør: Bull Ski & Kajakk, 

tel 22569486, 
www.bull-ski-kajakk.no

Lengde/bredde (cm): 458/89
Vekt/lasteevne (kg): 28/297
Byggemateriale: Aluminium
Bruksområde: Kortere turer
Beregnet for: To personer
Pris: Kr. 11.490,-



Hasle 530 PE er en brukskano som tåler både barn og røff bruk.
Men den er tung å bære, faktisk så tung at det ikke går å bære
den alene. Man sitter godt i setene og den er rimelig retningssta-
bil. Finishen er brukbar, men skruene som fester setene stikker
langt forbi mutrene på innsiden. På samme måte som med
Pioner-kanoen (som den ligner på) er det er vanskelig å tømme
den for vann og den er uten bærehåndtak, men det er plass til
feste av tau i de ferdi-
glagde hullene.

Hasle 530 PE

Hasle 530 PE
Produsent: Arne Hasle AS, 

tel 69882366, 
www.arnehasle.no

Produsentland: Norge
Lengde/bredde (cm): 530/86
Vekt/lasteevne (kg): 38/350
Byggemateriale: Polyetylen
Bruksområde: Tur
Beregnet for: Familier, skoler etc.
Pris: Kr. 8.200,-

Mad River Explorer 16
Mad River Explorer 16 lages både i polyetylen og det sterke roya-
lex. Sistnevnte koster mest og er tyngst, så tung at den ikke kan
løftes av en person selv om bæreåket er både godt og riktig plas-
sert. Kanoen er den stødigste av de testede, og man sitter godt i
de fine, flettede setene. V-bunnen gjør at den er rimelig retnings-
stabil uten kjøl samti-
dig som den snur på
femøren. Festeskruene
går langt forbi mutrene
alle steder, men de er i
hvert fall proppet med
gummihylser. En enkel,
grei og robust kano
med ekte «kanofø-
lelse».

Mad River Explorer 16:
Produsent: Mad River Canoe, 

www.madrivercanoe.com
Produsentland: Canada
Importør: Aktiv Fritid AS, 

tel 67544580, 
www.aktivfritid.no

Lengde/bredde (cm): 488/91
Vekt/lasteevne (kg): 35/ikke oppgitt
Byggemateriale: Royalex, Polyetylen
Bruksområde: Langtur på flattvann
Beregnet for: Familie
Pris: Kr. 15.900,-
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Styrkemessig og vedlikeholdsmessig er aluminiumskanoene uslåe-
lige, men mange synes at klangbildet, og det at de virker litt kal-
de, trekker ned. Men Linder er slettes ikke ille på dette området.
Kanoen er «dempet» med gummibelegg og lister, og detaljene er
forseggjorte. Det naturlige ryggstøet til akterpadleren er godt og
man føler seg vel om bord i denne lange og gjennomsnittlig brede

kanoen. Men den er
for tung til å bli løftet
opp på ryggen av en
mann. Den mangler
skikkelige bærehånd-
tak i endene, men det
er plass for feste av
tauløkker.
Retningstabiliteten er
god og stødigheten
likeså.

Linder Inkas 525

Linder Inkas 525
Produsent: Linder Aluminiumbåtar AB

www.linder.se
Produsentland: Sverige
Importør: Marine Trading AS, 

tel 69206120, 
www.marinetrading.no

Lengde/bredde (cm): 525/90
Vekt/lasteevne (kg): 38/400
Byggemateriale: Aluminium
Bruksområde: Tur, utleie
Beregnet for: Familie
Pris: Kr. 14.926,-

We-no-nah er testens dyreste, lengste og letteste. Den løftes lett
opp på skuldrene, så for dem som ønsker lav vekt er denne kano-
en et godt valg. Men kevlar koster. Retningsstabiliteten er uvan-
lig god, noe som riktignok går litt utover svingradiusen. Setene
er gode og det forreste kan til og med justeres i lengderetningen.

Til tross for dette, er
det litt smalt for bena
her, men bena får
god støtte både her
og i aktre tofte der
det er en fotskinne i
bunnen.
Utseendemessig er
den kanskje litt vel
strømlinjeformet,
men den tar seg slet-
tes ikke dårlig ut.

We-no-nah Minnesota II

Pioner:
Produsent: We-no-nah canoe, 

www.wenonah.com
Produsentland: USA
Importør: Aktiv Fritid AS, 

tel 67544580, 
www.aktivfritid.no

Lengde/bredde (cm): 567/85
Vekt/lasteevne (kg): 19/ikke oppgitt
Byggemateriale: Kevlar
Bruksområde: Langtur
Beregnet for: Familie
Pris: Kr. 28.900,-
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