SHORES LANGELAND
SHORES Langeland videreudvikler de mange
fede spots for vandaktiviteter, der er ved kysten
på Langeland og Strynø.
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SHORES Langeland er et projekt, der er født
lokalt. Projektet tager udgangspunkt i Langelands natur, ved kysten og havet. Projektet
skal indfri Langelands potentiale som øhavets
hotspot for vandaktiviteter.
SE VISIONERNE HER:
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www.shores-langeland.com

Her arbejdes der på at etablere
faciliteter, men allerede nu
kan du opleve stedernes særlige
muligheder.
Hotspots med særligt gode
vandaktivitetsforhold
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1. RUDKØBING
2. KLÆSØ
3. STRYNØ
4. HESSELBJERG
5. BAGENKOP
6. GULSTAV
7. BUKKEMOSE
8. SPODSBJERG
9. NORDSTRANDEN
10. SNØDE UDFLYTTER
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SHORES SKILLS

Antal minutter:

KAJAK
Med god udholdenhed og stærke arme har
du nemmere ved at trodse bølgerne på det
åbne hav.

STAND UP PADDLE (SUP)
At stå på SUP-board kræver en god balance,
det anbefales derfor at starte på knæene, så
man får følelsen med vandet.

Vidste du, at den bedste kajakroer har tilbagelagt en distance på over 200 km på 24
timer?

Vidste du, at rekorden for den længste tur
på SUP er på 2641 km, hvilket svarer til 17
gange rundt om Langeland?

Test dig selv: Hvor mange armbøjninger kan du
tage?

Test dig selv: Hvor længe kan du stå på ét ben
uden at vælte?

Antal:

Antal minutter:

LYSTFISKERI
Fiskeri fra strand, havn eller båd kræver tålmodighed og teknik, så du kan lokke fiskene
til at bide på krogen.

SVØMNING
Du kan blive en god svømmer, hvis du har
lange arme og god udholdenhed, så du rigtig
kan få fat i vandet og svømme langt.

Vidste du, at de bedste fiskere kan kaste fiskelinen længere end 100 meter ud i vandet?

Vidste du, at den længste svømmedistance i
åbent vand er over 220 km?

Test dig selv: Hvor langt kan du kaste en sten
ud i vandet?

Hvem har de længste arme i din familie?

Antal meter:

Antal cm:

Del dine oplevelser med os på Facebook og
Instagram med hashtagget #ShoresLangeland.

Antal cm:

Test dig selv: Hvor lang tid kan du holde vejret?

TEST DIG SELV: HAR DU HVAD DET KRÆVER AT
BLIVE EN ÆGTE VANDHUND ?

Test dig selv: Hvor højt kan du selv hoppe?

Vidste du, at de bedste UV-jægere kan dykke
ned til 60m og holde vejret i flere minutter?

Læs mere om SHORES på shores-langeland.com

Vidste du, at de bedste kan hoppe over
30 meter?

UNDERVANDSJAGT
Fiskene har ikke en chance, når du sniger dig
op på dem – under vandet – med en harpun.
Men du skal være god til at dykke og holde
vejret, ellers slipper de væk.

Test om du har de rette SHORES skills

KITESURF
Hvis du kitesurfer, skal du være frygtløs, for
kitesurfere kan komme højt op at flyve, når
vinden får fat i dragen.

