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Er du tidligere sejler, eller har du altid haft en drøm om at tage på 
lejrtur og sove i tipi? Er det ultimative for dig at få lov at sove i en 
hængekøje syv meter oppe i luften med trætoppe som nærmeste nabo, 
eller har du bare drømt om at opleve naturens stille glæder? Søger du 
efter ideer til familiens sommerferie, eller savner du udstyr eller uddan-
nelse så du selv kan drage ud på eventyr? Så findes svaret måske her...

Handikano er den slags virksomhed der giver ordene »intet er 
umuligt« en ramme, der er til at forstå: friluftsliv for alle. Her gøres 
drømmen til din helt egen oplevelse, om nødvendigt med specialud-
styr, så alles vilkår er mødt og taget hensyn til. Og alle er velkomne: 
enkeltpersoner og grupper, institutioner og private, små og store, 
unge og ældre. Handikano har specialiseret sig i friluftliv, udstyr og 
individuelle løsninger til mennesker med særlige behov. De tilbyder 
dags- og døgnarrangementer spækket med oplevelser - lejrliv, bål, 
kanosejlads, træklatring, svævebaner og kæmpegynger, og meget 
mere. De afholder kurser og uddannelse i bl.a. træklatring. De gør 
deres viden tilgængelig i form af konsulentydelser til institutioner, 
kommuner og regioner. Og da det har vist sig, at mange af deres 
kunder mangler mobilt udstyr til lift- og forflytning, udvikler 
Handikano egne løsninger. De forhandler også en terrængående 
kørestol og vacuumpuder til lejring og stabilisering. Alt dette med 
målet at gøre naturen og friluftslivets store oplevelser tilgængelige 
for alle, og altid tilpasset den enkeltes behov.  

Erik og Bo, der tilsammen er Handikano, har én mission med deres 
virksomhed: at nulstille handicappet for en stund, og at skabe plads 
til eventyret. Fortællingen om Handikano begyndte for syv år siden, 
da Erik gjorde alvor af en gammel drøm om at gøre naturoplevelser 
tilgængelige for alle. Hvorfor skulle unikke friluftsoplevelser kun 

være forbeholdt mennesker uden fysiske begrænsninger? Tanken var 
tænkt og iværksætteren gik i gang. Det mest nærliggende var at få 
gjort kanoen tilgængelig - også for mennesker der tilbringer livet i 
en kørestol. Den første tur blev til flere, årene gik, og Erik fandt en 
fælles eventyrer i sin gode ven Bo, der også lever for at komme ud i 
naturen og skabe oplevelser, der er varige. Sammen har de nu udvi-
det aktiviteterne til også at omfatte meget andet end kanoture og det 
enkle lejrliv. For Erik og Bo er drivkraften den glæde og det livsmod 
de mærker fra de mange mennesker de er sammen med på ture og 
arrangementer. Det samme er tilfældet når de skaber nye muligheder 
og øget livskvalitet med deres specielle udstyr. Og de går gerne langt 
for at leve op til mottoet - »din drøm er vores udfordring«.
 
Deres fælles rejse er dog langt fra nået til vejs ende. Der dukker 
hele tiden nye ideer, muligheder og projekter op i horisonten, og i 
erkendelsen af at virksomhedens profil er løbet fra navnet Handi-
kano, skifter de i løbet af sommeren navn til DITFRILUFTSLIV.
DK. Det er dog stadig det særlige behov, øjenkontakten og lysten til 
eventyret, der er i centrum. 

Vil du vide mere?

Kontakt Erik Derdau på erik@handikano.dk eller 3029 5304

- eller se mere på:
Handikano.dk
Facebook.com/handikano
Instagram.com/handikano
HandiGear – kanal på YouTube
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- Naturen og friluftslivet er for alle


