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Projektbeskrivelse (version november 2019) 
Fra januar til december 2020 planlagde og gennemførte DVL vandreprojektet ”På toppen – med Dansk 
Vandrelaug”.  
Formålet med projektet var at sætte fokus på de mange højdepunkter der findes i Danmark – både lokalt 
og nationalt. Ved at besøge disse steder – og fortælle deres historie - ville vi øge opmærksomheden på en - 
for mange danskere - ukendt dimension af den danske natur. Man hører ofte ”i Danmark kan man ikke 
vandre for der er jo ingen bjerge”. Vi ville med projektet vise at toppen af Saltholm (Harehøj på 2 m) kan 
give lige så flotte naturoplevelser som f. eks. Vejrhøj i Vestsjælland på 113m, Lollands 30 m høje top som 
hedder Birket Bavnehøj, Himmelbjerget eller Amager bakke.  
De mange vandringer ville også blive brugt til at promovere vandring som en sundhedsfremmende 
fritidsaktivitet, alle kan deltage i. 
 
Projektet startede på Ejer Bavnehøj 17. januar 2020. Gennem hele 2020 planlagde de 20 lokalafdelinger i 
Dansk Vandrelaug vandreture af varierende længde, tempo og sværhedsgrad til såvel naturlige som 
menneskeskabte højdepunkter i landskabet.  
 
Der planlagdes 8-9 Topmøder med stjernevandringer, aktiviteter, taler fra kendisser eller lokalpolitikere, 
traktement mm. Vandreprojektet skulle afsluttes den 5. december 2020 på Herstedhøje (67 moh) tæt på 
København.  
 
Der blev afsat et beløb til udvikling af 2-generationsture. F. eks ture til naturcentre eller til indslag fra 
naturformidlere. 
Der blev oprettet et afsnit på hjemmesiden til information såvel internt som eksternt.  
Der blev etableret en internetbaseret konkurrence om hvem – medlemmer såvel som ikke-medlemmer – 
der i løbet af en måned / hele året sammenlagt kommer højest op. Samt lodtrækning blandt alle 
besvarelser. Der var en særlig kategori for børn under 12 år. 
 
Den 18.maj planlagde DVL en Konference i Ingeniørernes hus i forbindelse med Dansk Vandrelaugs 90-års 
fødselsdag. Her skulle der være fokus på kvalitetsstier som forudsætning for gode vandreoplevelser samt 
sundheden ved at vandre.  
 
Projektet ville internt fokusere på kommunikation og rådgive lokalafdelingerne i at lave gode 
pressemeddelelser samt få dem udsendt. Templates til lokalfoldere samt plakater ville blive udarbejdet 
således at de også kunne benyttes efter projektets afslutning. DVLs kursusafdeling ville sideløbende udbyde 
kurser i ”Det danske istidslandskab” samt ”Danmarks kortlægning- historie og metoder”.  
 
Projektet ville eksternt fokusere på de mange inaktive voksne og 2-generationsture. Der ville blive tilbudt 
mange lettere og kortere ture hvor det spændende/interessante ved toppene fremhæves og dygtige 
turledere formidler historierne bag. 
Vi ville blandt andet benytte sociale medier til - via udsendelse til de udvalgte målgrupper - at invitere 
inaktive voksne til at deltage i topture og topmøder.  
 
 
Covid-19 væltede i marts al planlægning og projektets delelementer måtte revideres. 
Projektet blev sat helt i stå 13. marts – 18. maj på grund af Covid-19. 
Forsamlingsforbud på 10 personer begrænsede antallet af deltagere. Gældende 18. maj – 8. juni og igen 26. 
oktober – 31. december. Der indførtes obligatorisk tilmelding til alle aktiviteter via DVLs hjemmeside. 
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Topgruppen 
Gruppen bestod af Lis Nielsen (formand), Grethe Aagaard, Ole Bertelsen, Henning Lund-Sørensen (indtil 
december 2019) og Steen Kobberøe-Hansen.  
Gruppen har afholdt månedlige møder i perioden januar 2019 til januar 2021. 
Gruppen har stået for planlægning og udførelse af alle opgaver i forbindelse med projektet. DVLs 
sekretariat har været inddraget i opgaverne i begrænset omfang omkring DVLs fødselsdag, Stiprojektet og 
økonomi. 
I ”Bloggen fra Toppen” kunne man følge noget af gruppens arbejde i løbet af 2020.  
På Tidslinjen kan man følge de mange forskellige opgavers forløb gennem projektperioden. 
 
 
Top-ture 
Top-ture skulle gå til såvel naturlige som menneskeskabte højdepunkter i landskabet. Turene kunne foregå i 
Danmark på land og i by, i national- og naturparker, agerlandet eller i uberørt natur.  
For at imødekomme alle interesserede deltageres behov, burde der være vandreture af varierende længde, 
hastighed og krav til kondition, sådan at alle kunne finde ture at deltage i. 
 
Fælles regler for top-ture: 
Højden på turens højeste top skal skrives sidst i turens overskrift.  Hvis der passeres flere toppe på den samme tur, er det KUN 
højden på den højeste, som skal stå i overskriften. 
Top-ture skal være i Turdatabasen mindst 14 dage før de afvikles  
Gæster deltager gratis på Top-ture i perioden 1/7 – 31/12 2020. Afdelingerne kompenseres for manglende gæstebetaling i henhold 
til antallet af gæster indrapporteret af turlederne efter turen. 
Der er åbnet en hjemmeside, hvor turlederne skal indberette Top-turene. 
Det er muligt at ansøge DVL om små såvel som større tilskud til top-ture til: 2-generationsture og naturuvante +45.   
 

 
Der har været planlagt 724 Top-ture og heraf er 201 blevet aflyst pga Covid-19. Der er således gennemført 
523 Top-ture med i alt 10.999 deltagere og af disse har 803 været ikke-medlemmer og 44 børn under 17 år. 
I længere tidsrum har der været et forsamlingsforbud på 10 personer hvilket har mere end halveret det 
forventede deltagerantal i disse perioder. De 7 aflyste Top-møder havde forventet en samlet tilslutning på 
minimum 1.500 deltagere.  
  

Måned   Top-ture 
annonceret 

Aflyste  
Top-ture 

Top-ture 
afviklet 

Antal 
deltagere 

Antal ikke-
medlemmer 

Antal børn 
under 17 år 

Januar 44 0 44 1.974 201 6 

Februar 43 1 42 1.200 62 2 

Marts 65 31 34 548 33 2 

April 54 54 0 0 0 0 

Maj 72 64 8 52 0 0 

Juni 71 20 51 804 62 19 

Juli 57 0 57 1.063 67 8 

August 74 12 62 1.271 96 1 

September 98 2 96 2.125 243 4 

Oktober 47 4 43 1.150 31 2 

November 54 11 43 409 5 0 
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December 45 2 43 403 3 0 

              

Sum 724 201 523 10.999 803 44 

 
Alle 20 DVL afdelinger har deltaget i Top-projektet og i alt 286 turledere har planlagt top-ture. 
 

Afdeling 
Annoncerede 

top-ture Aflyste top-ture 
Gennemførte 

top-ture 
Deltagende 
Turledere 

København 118 29 89 29 

Vestsjælland 73 13 60 22 

Viborg 56 12 44 16 

Horsens 58 14 44 21 

Gentofte 46 11 35 8 

Lyngby 41 6 35 8 

Kolding 35 8 27 20 

Roskilde 35 10 25 13 

Fyn 29 5 24 21 

Storstrøm 41 21 20 19 

Nordsjælland 25 10 15 13 

Aarhus 21 6 15 9 

Herning-Ikast 22 9 13 19 

Frederikssund 22 9 13 10 

Sønderjylland 21 8 13 10 

Esbjerg 21 8 13 13 

Aalborg 13 3 10 8 

Ringkøbing-Skjern 15 4 11 16 

Bornholm 16 8 8 7 

Holstebro 11 3 8 4 

Landsforeningen 5 4 1   

I alt 724 201 523 286 
 
Af de 286 turledere der har planlagt Topture har 102 gennemført en enkelt Top-tur, 58 har gennemført 2 
Top-ture, 28 har gennemført 3 Top-ture, 24 har gennemført 4 Top-ture og 32 har gennemført 5 Top-ture 
eller flere.  
 
Top-ture for de 2 fokusgrupper (inaktive voksne og 2-generationsture) blev ikke den store succes. Kun 4-5 
afdelinger benyttede muligheden for tilskud til disse ture 
Det ser ud til, at turlederne er blevet inspireret til nye tur-mål i deres eget lokalområde. Mange af vores 
medlemmer har udtrykt stor begejstring over den iderigdom, der er udvist. 
Deltagere i Top-konkurrencen har fortalt, at de i jagten på top-ture og højdemeter har været på ture med 
turledere, de ellers ikke fulgtes med og dermed har oplevet nye facetter af DVL. 
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Topmøder 
Et Start-møde, syv regionale møder og et Slut-møde. Forventet 200 top-ture. 
Der blev inviteret til regionale møder, hvor lokale afdelinger mødes og medlemmer fra andre afdelinger 
samt gæster kan deltage. Der er mulighed for at gæster kan finde arrangementet, deltage og lære mere om 
hvorledes DVL laver ture.  
Der etableres en fælles ramme med beach-flag, højtaleranlæg og en form for fortæring.  
Det er de involverende afdelinger, som bestemmer indholdet og formen for et Topmøde. Topmøderne 
afholdes som større arrangementer med topture tilknyttet det enkelte topmøde. I VandreLiv vil topturene 
automatisk dukke op i den enkelte afdelings turområde, mens selve topmødet er beskrevet i artikelstoffet.  
 
Start- og Slutmødet arrangeres af Top-gruppen i samarbejde med de lokale afdelinger. 
Der kommer en samlet kalender i VandreLiv gennem året der viser alle topmøde. Topmøder, omfattet af 
det pågældende blad, får særlig omtale med program mv. 
 
Topmødekalender: 

 
Lokalafdelinger Event (tidsplan)  

Top-gruppen, Horsens  Startmøde  Ejer Bavnehøj 
Sø. 19. januar 2020 kl. 13 - 15 

Bornholm, København, Gentofte Topmøde Hammerknuden 
Fre. 8. maj 2020 

Frederikssund, Roskilde,  Topmøde Hedeland 
Lø. 13. juni 2020 

Storstrøm, Vestsjælland Topmøde Kongskilde 
Sø. 14. juni 2020 

Horsens, Kolding, Fyn, Sønderjylland, Esbjerg Topmøde Skamlingsbanken 
Sø. 30. august 2020 

Lyngby, København, Gentofte, Nordsjælland Topmøde Høje Sandbjerg 
Sø. 20. september 2020 

Aalborg, Aarhus, Viborg,  
 

Topmøde Himmelbjerget  
Lø 29. august 2020  

Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern Topmøde Bovbjerg fyr  
Sø. 4. oktober 2020 

Top-gruppen, Gentofte, København Slutmøde  Hersted Høje  
Lø. 5. december 2020 kl. 13-15 

 

 
I planlægningsfasen blev det klart, at forventninger og lokale forhold var meget forskellige fra sted til sted. 
Det kan bl. andet skyldes manglende kommunikation af rammer og omfang for forventningerne til disse 
arrangementer fra Topgruppens side. Nogle diskuterede forbi hinanden. Andre blev fanget af mulighederne 
for at lave noget større end normalt 
Startmødet blev afviklet med 250 deltagere på en smuk januardag på Ejer Bavnehøj. 
De følgende topmøder blev ét efter ét aflyst efterhånden, som restriktionerne for Covid 19 gik sin sejrsgang 
over landet.  
Slutmødet i december blev delvis gennemført med 4 grupper á 10 deltagere.   
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TOP-konkurrence 
DVLs samarbejdspartnere donerede en meget lang række præmier således det blev muligt at lave 2 top-
konkurrencer.:  

1. hvem kommer sammenlagt højest op på en top-tur 
2. hvem kommer med på flest top-ture 

Der blev etableret en hjemmeside hvor deltagerne selv skulle registrere deres deltagelse.  
Der blev der ud over trukket lod om præmier mellem deltagerne hver eneste måned i 2020. Hver 
indberettet Top-tur talte som et lod.  
Præmieliste:  

Friluftsland: Gavekort på 2 x 3.000 kr samt 2 dagtursrygsække. Til hoved-konkurrencerne 
Fjeld & Fritid: 12 gavekort på hver 600 kr 
Vandreshoppen.dk: 20 gavekort på hver 125 kr 
Pro-outdoor: 12 gavekort på hver 300 kr 
Happy hiking.dk: 24 x ét par vandresokker  
Outdoor Adventure: 2 x 1 pandelampe 

 
Turledere kunne deltage i konkurrencerne om at blive topvandrere på lige fod med alle andre deltagere. 
Kun ture, der var indtastet i Turdatabasen, kunne tælle med i topkonkurrencen. 
 

 
Der deltog i alt 377 forskellige personer i Top-konkurrencerne. Det var tydeligt at se, hvornår en turleder 
havde gjort PR for konkurrencen på sin top-tur – så kom der mange indberetninger. 
Der blev i alt indberettet 1461 gange. 
Der blev fra marts oprettet en børnekategori, men den fik ingen tilslutning. 
Flest ture indberettede Lise Vedel Brøndsted med 100 ture, Sampreethi Aipanjiguly med 43 ture og Bente 
Michelsen med 34 ture. 
Højest op kom Lise Vedel Brøndsted med 4.821 m, Sampreethi Aipanjiguly med 2.928 m og Eva Jacobsen 
med 2.466 m. 
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Sti-konference og 90-års fødselsdag 
I forbindelse med DVLs 90-års fødselsdag blev organiseret en sti-konference for 200 personer med 
efterfølgende jubilæumsreception hos IDA i København. 
 
Program for konferencen: 
 

10:00 – 10:10 

10:10 – 10:20 

 Velkomst ved Lis Nielsen, formand for DVL2020 gruppen. 

“Flere ud i det fri”, Henrik Lehman Andersen, direktør for Nordea-fonden 

10:20 – 10:40  “Sti politik i Danmark- fra 1975 og til nu”, Palle Grønlund, formand for DVL´s adgangsgruppe  

10:45 – 11:05  “DVL´s stiarbejde, certificering af danske kvalitetsstier”, Steen Kobberø-Hansen, DVL Landsformand  

11:05 – 11:30 
  

 “Hur Kullaleden – den första Leading Quality Trail i Skandinavien – förenade 100-tals människor i en 
gemensam vision om den bästa vandringsleden i Europa”, Britt-Marie Andrén, repræsentant for 
Kullaledens vänner, Sverige. 

11:35 – 12:00  “Leading Quality Trails and the benefits for tourist destinations”, Sandra Bertholet, CEO, The Regional 
Tourist Office of the Mullerthal, Luxembourg. 

13:00 – 13:25 

13:30 – 13:55 

 “Fremtidens stier og ruter i Danmark”, Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. 

“Når natur rimer på turisme”, Jens Hausted, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme.  

14:00 – 14:25  “Nye trends indenfor vandring”, Lis Nielsen, formand for Københavns afdelingen,  

14:30 – 14:55  “En vandretur i naturen er dobbelt sund”, Peter Qvortrup Geisling, læge og journalist. 

15:00 – 16:30  90 års fødselsdagsreception.  

 

 
Topgruppen besluttede allerede i marts at aflyse sti-konferencen og jubilæumsreceptionen, da det ikke var 
sandsynligt at man i maj måtte samle så mange personer indendørs. Dette begrænsede de tab, der altid 
kommer ved aflysning af så omfattende et program. Det blev også besluttet, at arrangementerne ikke bare 
skulle udskydes til et senere tidspunkt, men helt aflyses. 
I forbindelse med forberedelserne blev 8 DVL-film opbevaret på Statens Filminstitut gratis digitaliseret og 
findes nu på DVLs sekretariat. 
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18. maj-arrangement  
Efter drøftelser med Nordea-fonden omkring Covid-19 aflysningerne blev det besluttet at iværksætte et nyt 
projekt for nogle af de ubrugte midler fra Sti-konferencen mv. til markering af DVLs 90-års fødselsdag. 
 
Program: 
Den 18. maj åbner DVL for naturen i 12 timer med 90-års fødselsdagsvandring, hvor alle kan deltage i egen baghave. 
Arrangementet begynder kl. 9, og inden kl. 21 vil så mange danskere som muligt gå en tur for DVL, gerne på toppe rundt omkring i 
hele landet.  
Vi åbner vores natur i 12 timer, hvor danskerne selv vælger, hvor de vil gå en tur. Derefter deler de deres oplevelser med ord og 
billeder både i DVL’s Facebook-gruppe og via en formular på dvl.dk. Fotokonkurrence indgår i arrangementet. Den festlige 
vandredag markedsføres på dvl.dk med indlæg, DVL’s Facebook-side og -gruppe samt Instagram. Hashtags: #DVLnaturligvis 
#sammenhverforsig #voresnatur, 1 video laves.  + relevante # Nordea-fonden 
Topture indgår som idéer og ikke nødvendigvis som det primære. Formålet er at få danskerne ud at gå og nyde naturen og toppene 
hver for sig.  
 

 
DVLs afdelinger udviste stor kreativitet for at promovere arrangementet - til trods for at det blev iværksat 
med ganske kort varsel. 
Arrangementet blev kreeret, promoveret og styret fra DVLs sekretariat. 
 
Facebook og hjemmeside: 
Med Facebook annoncering nåede vi ud til 125.792, hvoraf 8950 valgte at klikke på annoncen. Annoncen var sat til at løbe fra den 
11.-18. maj. I den periode havde vi 39.325 sidevisninger på sitet, hvor fødselsdagsartiklen var det mest læste på sitet overhovedet. 
Udover en masse trafik til hjemmesiden udløste kampagnen også 72 indsendte fødselsdagshilsner og fødselsdagsbilleder via en 
formular på artiklen. Samtidig kreerede kampagne ekstra stor aktivitet i Facebook-gruppen. 
På 14-dagsperioden omkring fødselsdagen havde vi 66.667 sidevisninger af hjemmesiden på trods af nedlukningen af vores 
aktiviteter. Her trak vandreturene mest, og fødselsdagsartiklen var den næstmest læste – den trak 6 % af sidevisningerne. I samme 
periode sidste år, hvor alt var normalt, havde vi kun 40.838 sidevisninger – også her trak vandreturene flest (med 12 %). 
Annonceaktiviteterne har derfor været med til at fastholde folks opmærksomhed på DVL. 
 
Hele evalueringen kan findes under Bilag 
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Danmarks bedste stioversigt  
Efter drøftelser med Nordea-fonden omkring Covid-19 aflysningerne blev det besluttet at iværksætte et nyt 
projekt for nogle af de ubrugte midler fra Sti-konferencen mv. til videreudvikling af DVLs sti-oversigt samt 
til promovering på Facebook mv. 
 
Projekt: 
Da især den geografiske side af ”Danmarks bedste stioversigt” er den mest besøgte på dvl.dk, markedsføres stierne geografisk 
regionsvis på dvl.dk samt SoMe.   
Der laves 5 regionale landingssider, som er DVL’s anbefalinger til vandreture i regionen. Landingssiden kan f.eks. pege på NST-stier, 
kløverstier og kvalitetsstier samt andre naturperler (national-/naturparker/naturkanoner) i området.  
 

 
Arrangementet blev kreeret, promoveret og styret fra DVLs sekretariat i tæt samarbejde med landsformand 
Steen Kobberø-Hansen 
 
Facebook annoncering 
Kampagnerne fik i alt 2.043.863 eksponeringer via Facebooks annonceværktøj med en rækkevidde på 388.035 personer, som trak 
88.306 klik i alt. 
Kampagnen ”Danmarks bedste stioversigt” (28. maj-9. august) nåede ud til 151.104 personer og fik 25.177 brugere til at klikke på 
annoncen. De 5 lignende annoncer, blot med regionspecifikke målgrupper (6. Maj-9. august), nåede i alt ud til 334.211 personer og 
samlede 62.652 klik – Iblandt de 5 er Midtjylland topscorer med 17.052 klik, herefter følger Nordjylland (14.957), Hovedstaden 
(11.481), Syddanmark (10.239) og Sjælland (8923). 
Samtidig har den store annonceindsats haft en særdeles positiv indflydelse på antallet af følgere på DVLs Facebook-side, hvor 
antallet næsten er fordoblet på godt 2 måneder. Den følges nu af 12.530 (10. september), hvilket gør det endnu nemmere at nå ud 
med opslag fremover. 
 
Hele evalueringen kan findes under Bilag 
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Kommunikation 
Allerede fra starten blev der indtænkt kommunikation om projektet til alle involverede aktører og til 
offentligheden. En overordnet kommunikationsplan blev besluttet og løbende revideret som projektet 
skred frem. 
Det var væsentligt for projektets succes at alle DVLs frivillige var godt orienteret og fik følelsen af ejerskab.  
Topgruppen var ansvarlig for information internt i DVL. Støtten fra Nordea-fonden gjorde det muligt at 
engagere professionel hjælp til pressemeddelelser, annoncering, Facebook og artikler. 
 

 
Foråret 2019-frem til juni 2019 blev brugt til at orientere Styrelsen, afdelingerne og de frivillige om 
delelementerne. Der blev oprettet en intern hjemmeside hvor de frivillige hele tiden kunne holde sig 
opdateret. 
Fra juni 2019 frem til januar 2021 er der næsten hver eneste måned udsendt information, opmuntring og 
delresultater til alle frivillige.  
Ved væsentlige informationer blev der først sendt info til afdelingerne og en uge senere til alle frivillige 
således at alle havde mulighed for at følge projektets fremdrift. 
Da støtten for Nordea-fonden blev bevilliget slut oktober 2019 startede en ny informationsrunde. Planer 
om tilskudsmuligheder og omfang af top-møder mm kunne nu frigives. 
 
DVLs medlemmer blev orienteret i VandreLiv fra nr.6 2019 til nr 2 2021 og via afdelingernes Nyhedsbreve i 
samme periode. 
Udskrivelse af top-konkurrencen og uddelingen af merchandise øgede mange medlemmers engagement. I 
perioder uden et forsamlingsforbud på 10 personer tiltrak det mange gæster på turene. 
Hjemmesiden blev lanceret i december 2019 og flere gange om måneden blev der lagt nye indlæg op med 
nyheder, månedens vindere og gode historier. 
 
Første Pressemeddelelse blev udsendt november 2019 da bevillingen fra Nordea-fonden kom. De er 
derefter kommet i en lind strøm hver gang der er sket større begivenheder.  
Flere lokalaviser har bragt pressemeddelelserne, DR P4 har henvendt sig adskillige gange og Politiken har 3 
gange bragt flersides omtale af projektet. 
Der er i sommerens løb bragt annoncer i flere trykte medier fra hele landet incl Ud &Se. 
 
Facebook fik sin helt egen position, da de rammer fint ned i vore målgruppe. Fra august til november er der 
bragt ekstra mange annoncer og indlæg for at inspirere til at komme ud i naturen – og på top-tur.  
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Økonomi 
En af Top-gruppens vigtigste opgaver var at søge ekstern finansiering så projektet kunne få så bred en 
udformning som muligt. Man valgte at søge Nordea-fonden, da man havde gode erfaringer fra tidligere 
projekter.  
Ansøgning til Nordea-fonden blev afleveret august 2019 og tilsagn om støtte på 1.150.000 kr kom sidst i 
oktober 2019. 
Indtil da arbejdede gruppen med 2 budgetter. 100.000 kr hvis der ikke kom nogen støtte og 1.150.000 kr 
hvis alle drømme kunne gå i opfyldelse. Det var besluttet, at alt andet end Sti-konferencen, 
jubilæumsreceptionen og merchandise skulle gennemføres under begge budgetter. 
 
Budget november 2019: 
 

 Budget 
Kommunikationsmedarbejder          200.000  

Lokal PR x 20            40.000  

Landsdækkende PR generelt            50.000  

Annoncering            50.000  

Topture            40.000  

Start og slut møder            40.000  

Topmøder            90.000  

Design og layout            50.000  

Konference+reception 90 år          400.000  

Merchandise            40.000  

Topgruppen Mødeudgifter + rejseomkostninger            65.000  

Evaluering            20.000  

Revision            15.000  

Diverse             50.000  

Ansøgt beløb      1.150.000  
DVL andel          100.000  

 

 
Nordea-fonden udbetalte kr 710.000 den 1/1 2020 så DVL fik midler til de mange startinvesteringer sådan 
et projekt kræver. Men da bevillingen kom så sent i 2019 fik top-gruppen travlt med at bestilt ydelser og 
diverse varer i løbet af november 2019 – januar 2020. 
Aflysningerne på grund af Covid 19 betød et revideret budget, som Nordea-fonden godkendte i maj 2020.  
Aflysningerne betød også, at mange af de små tilskud til afdelingerne for at motivere dem til top-ture for 
fokusgrupperne og til lokal PR ikke blev udnyttet som planlagt. 
 
Indkøb af Buffs som merchandise var en stor succes og de blev revet væk. Både i begyndelsen og da top-
turene startede i juni igen.  
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Afsluttende regnskab: 

  Revideret budget 
maj 2020  Endelig forbrug   Budget 

Kommunikationsmedarbejder                 200.000                    160.000  180.000 
Lokal PR x 20                    40.000                      20.000  0 
Landsdækkende PR generelt                    50.000                      36.000  33.594 
Annoncering                    50.000                      40.500  57.021 
Topture                    40.000                      20.000  10.825 
Start og slut møder                    40.000                      44.000  24.335 
Topmøder                    90.000                      57.500  12.031 
Design og layout                    50.000                      36.500  36.393 
Konference + reception 90 år                 400.000                      46.000  48.569 
Special projekter                    120.000  107.144 
Mercandise                    40.000                      58.000  68.199 
Topgruppen Mødeudgifter + rejseomk.                    65.000                      45.000  11.518 
Evaluering                    20.000                        5.000  0 
Revision                    15.000                      15.000  10.000 

Diverse                     50.000                      45.000  0  
Ansøgt beløb              1.150.000                    748.500  599.629 

DVL andel                 100.000                      73.850  
                           

73.850 
 
 
Samarbejde med Nordea-fonden 
Nordea-fonden blev kontaktet i april 2019, da styrelsen og afdelingsformændene havde godkendt 
rammerne for projektet. Inden indsendelsen af selve ansøgningen i august 2019 havde der været en dialog 
om projektet og hvilke muligheder begge parter så det havde potentiale til.  
Nordea-fonden var meget optaget af at det ikke kun var et rent medlemsprojekt, men at det rakte længere 
ud i offentligheden. Der blev fast lagt 2 grupper som skulle have særlig fokus i planlægningen af 
arrangementerne.  
Efter bevillingen var givet, var topgruppen til opstartsmøde med Nordea-fonden og de nærmere vilkår blev 
aftalt.  
 

 
Der har i hele perioden været en god kommunikation parterne imellem med ideudveksling og fælles 
interesse for at projektet skulle lykkedes – uanset benspænd fra Covid-19. 
Udmeldingen til de frivillige om de 2 fokusgrupper viste sig at blive problematisk. De havde svært ved at se 
dem selv med disse grupper og kun et fåtal af afdelinger tog udfordringen op. Den sene udmelding – da 
planlægningen for det første halvår af 2020 allerede var færdig – gjorde det ikke lettere at implementere 
ideerne. Et økonomisk incitament var heller ikke nok.  
En anden gang bør vi i DVL nok arbejde mere med, hvorledes man får nye udvalgte grupper med på tur. 
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Tidslinje 

2018  
november:  Projektet startede da landsmødet vedtog tema og valgte en projektgruppe.  
2019 
januar:  Første gruppemøde. Fastlæggelse af rammer, elementer og foreløbig budget 
marts:  Præsentation af rammer, elementer og foreløbig budget til Styrelsens godkendelse 
april/maj:  Præsentation af rammer, del-elementer og foreløbig budget til Formandsmødets godkendelse 4/5 2019 

Mulighederne for samarbejdspartnere afsøges.  
Formandsmødets fastlæggelse af Top-møders placering og lokal-ansvarlige 
Beslutning om rammer og program for Stikonference 

 Fastlæggelse af Kommunikationsplan version 1 
juni:  Dialog med Nordea-fonden om fondsstøtte 

Projektbeskrivelse til afdelinger og turledere udsendes.  
Retningslinjer for Top-ture og Top-møder udsendes samt vejledning i hvorledes man finder et punkts højde over 
havet. 

Juli:  Dialog med Nordea-fonden om fondsstøtte 
August:  Dialog med Nordea-fonden om fondsstøtte og indsendelse af endelig ansøgning 

Ekstra projektbeskrivelse til Nordea-fonden indsendes 
Beslutning om indkøb af fælles merchandise (buffs) 
Lokale møder omkring Topmøderne 
Fastlæggelse af rammerne for top-konkurrencerne  

 Placering af Sti konferencen undersøges  
Evt koordinering med ”Vores Natur” drøftes 

September: Program for Startmødet på Ejer bavnehøj fastlægges, gæster/talere indbydes og praktiske forhold undersøges 
Kontakt til gavesponsorer vedr topkonkurrencen 
Skabeloner til top-plakater og top-brochurer besluttes 

Oktober:  Logo fastlægges 
Skabeloner til indberetninger for top-konkurrence besluttes 
Skabeloner til indberetninger for top-tur deltagelse besluttes 
Hjemmesider og undersider udarbejdes 
31/10 positivt svar fra Nordea-fonden 
Der sættes endeligt navn på hvem der er ansvarlig for alle de forskellige delelementer 
Milepælsplaner og Kommunikationsplaner revideres 

November:  Officielt opstartsmøde med Nordea-fonden 
Udsendelse af hele projektet og dets delelementer med rammer og økonomi til alle afdelinger og turledere 
Præsentation på Landsmødet 
Pressemeddelelser, Facebook intro, top-video publiceres 
Program, deltagere, vilkår for Sti-konferencen fastlægges  

December: Hjemmesiderne finpudses 
Invitationer til Stikonference udsendes internt 
Indlægsholdere til konferencen indbydes 
Starttopmødet gøres klar med top-bannere, højtaler, talere, fortæring, vandreture mm 
Beklædning til topgruppen og konference-officials bestilles 

 
2020 
januar: Officielt START Top-møde på Ejer Bavnehøj med 250 deltagere. Tyvstart allerede 1. januar på Maglebjerg i 

Nordsjælland. I januar måned var 44 topture med i alt 1974 deltagere, hvoraf de 201 var gæster og 6 børn. 
Beslutninger om konferencens nærmere detaljer 
Topkonkurrencen skydes i gang. Fine præmier fra samarbejdspartnere 
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Kommunikation kommer på skinner i forhold til de nye vilkår med Nordea-støtte 
Artikler og pressemeddelelser udarbejdes 
Bloggen startes og ”vagtplan” aftales 

februar: Statusrapport til Nordea-fonden 
Templates gøres færdige 
Vandrernes Dag integreres i projektet 
Aftaler om de kommende Top-møder detaljeres  

marts:  Covid-19 beslutninger om fødselsdag og Konference 
Artikler og pressemeddelelser udarbejdes 
Telefonmøder og beslutninger om de kommende top-møder 

april: Konference aflyses og indgåede aftaler annulleres 
 Info til afdelinger og turledere  
 Revideret budget og orientering til Nordea-fonden 

Aftale om nye specielle projekter for ”konference-pengene” 
Drøftelse om projektets fortsættelse 

maj: Topmøde beslutninger og kommunikation på alle platforme 
juni:  Opfølgning på alle delområder 
 Første del af evaluering igangsættes 

Fornyet plan for annoncering i trykte og sociale medier til relancering af projektet 
Beslutning om gratis gæster for resten af året 

august: Budgetopfølgning 
Efterårets topmøder planlægges 

september: Opfølgning på alle delområder 
november: Slutmøde organiseres 
 Åbne ender lukkes 
December:  Slut-møde på Hersted Høje 5/12.  
 Sidste top-tur på Maglebjerg 

Vindere af top-konkurrencerne kåres  
Refusion for gæster udbetales 

2021 
januar:  Regnskab afsluttes og revideres 

Rapport over projektet færdiggøres 
februar:  Afsluttende rapport indsendes til Nordea-fonden 
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Succeskriterier – hvad nåede vi? 
I ansøgningen til Nordea-Fonden indgik både succes kriterier og forventninger til projektet: 
 
Success kriterier:  

 Mindst 15% af deltagerne i Topture er ikke-medlemmer af DVL. I dag er det ca 8% 
 Medlemstallet i DVL generelt er øget fra ca. 10.000 til 12.000 pr. 31/12-2020.  
 Andelen af nye medlemmer i aldersgruppen 45-60 er steget fra 25% de sidste par år til 35%. 
 Tilgangen af frivillige i DVL er øget fra 50 til 80 nye turledere årlig.  
 Minimum 40% af deltagerne i konferencen er ikke medlemmer af DVL. 
 Konferencen omtales i mindst 5 landsdækkende medier. 

 
Efter projektets afslutning forventer vi at: 

 at danskerne har fået øje på deres lokale højdepunkter og selv finder flere. 
 der har været mange ikke-medlemmer med på topturene og dermed er blevet inspireret til at komme ud i naturen. At de 

har opdaget hvor let det er at komme ud – så det bliver en god vane fremover. 
 at lokalafdelingerne har fået nye redskaber til at markedsføre deres aktiviteter i deres lokalområde 
 at turlederne er blevet inspireret til at tænke nye stier/mål i deres planlægning af nye ture, således der også fremover 

laves mange topture. 
 at lokalafdelingerne indbyder til flere 2-generationsture.  
 at der er en endnu større opmærksomhed – politisk og erhvervsmæssigt - i Danmark på at vandrestier af god kvalitet er en 

væsentlig forudsætning for at den brede befolkning samt turister tør vove sig ud i ”ukendt” natur. 
 at den naturuvante dansker er blevet mere bevidst om mulighederne for at komme ud i naturen. 
 en øget opmærksomhed på at vandring er sundhedsfremmende og ikke krævet det store udstyr. 

 

 
 Andelen af ikke-medlemmer på top-turene er ikke øget som forventet – men heller ikke blevet 

mindre end normalt. Denne gruppe har haft svært ved at håndtere tilmeldingsprocedurerne. 
 Medlemstallet er øget til 10.300, selv om der har været Covid-19 begrænsninger 
 Andelen af medlemmer i aldersgruppen 45-60 er endt på 16% i 2020. 
 Tilgangen af nye turledere er ikke stoppet helt, men er heller ikke øget som forventet. 

 
Vi finder de fleste forventninger er blevet indfriet – men der er for tiden også en stor bevægelse ud i 
naturen for at vandre under Covid-19 begrænsningerne. Hvad der er DVLs fortjeneste er svært at 
identificere – men vi har i alle tilfælde skubbet godt på. Især bidrager sti-siderne og Danmarks Bedste 
Stioversigt betydeligt til dette – også fremover. 
 
Det har været et godt projekt i Covid-19 perioden, hvor alle har skulle tænke i nye aktiviteter.  
Vore medlemmer har været begejstret for de mange nye tur-mål og oplevet vort smukke land fra en ny 
vinkel – de vil have mere!  
 
I den oprindelige ansøgning til Nordea-fonden anførte vi ”at vi så ingen risici for gennemførelsen af 
projektet – da det var en erfaren styregruppe som stod bag projektet”. Pandemier – og hvorledes de kan 
vende den kendte verden op og ned - havde vi desværre overset. 
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Udfordringer 
 Første større udfordring var, at tilsagnet om støtte kom så sent i planlægningsfasen da vi ikke 

havde søgt rettidigt. Der blev meget kort tid til at orientere om økonomi, fokusgrupper og 
betingelser inde den hele startede 1/1 2020. Mængden af udsendte informationer voksede 
voldsomt i nov, og dec. 2019 og udfordringen var at få dem læst – og efterlevet. 

 Næste store udfordring var ankomsten af Covid-19.   
Planer skulle revideres og arrangementer løbende aflyses efterhånden som omfanget af 
restriktioner voksede.   
Selvom DVL har mange frivillige i mange afdelinger, har projektet vist at det var muligt at være 
fleksible og agile. Nærmest konstante forandringer undervejs fik ikke lov til at stoppe projektet. 
Tværtimod er det lykkedes at få en masse ud af Topidéen og projektet trods vilkårene.   
Det blev nødvendigt at etablere et tilmeldingssystem med kort varsel for at håndtere de skiftende 
forsamlingsforbud. Det lykkedes med finansiel hjælp fra en af Corona-nødhjælpspakkerne og er 
noget DVL vil have stor glæde af også i de kommende år.  

 

 
Erfaringer: 
Det har været godt, at alle i topgruppen har været lige aktive i hele perioden. Der har jævnligt været brug 
for revaluering af projektet og de enkelte dele. Det har været godt at arbejdsopgaverne/-ansvaret allerede 
tidligt blev fordelt mellem gruppens medlemmer. Det har medvirket, at deltagelsen i gruppen hele tiden 
har været meningsfyldt. 
 
Facebook har vist sig som en gennemslagskraftig kanal for promovering af vandreture både for medlemmer 
og for ikke-medlemmer.  
At vi nu har taget Facebooks annonceværktøj i brug, er en stor reklamefordel i forhold til boosting, som vi 
hidtil kun har benyttet. Vi kan nå langt flere. Facebook er en væsentlig og hurtig informationskanal for DVLs 
fokusgruppe.  
 
Det er vigtigt at begynde i god tid, så alle involverede bliver engageret i projektet og at alle involverede kan 
se sig selv i projektets tema.  
Det er vigtigt at begynde sin planlægning i meget god tid ved sådan et stort og omfattende projekt. Det 
tager tid at søge fondsstøtte  
 
Information, information og åben gennemsigtig organisation er essentiel for projektets succes. Det er en 
stor udfordring at få alle til at læse den udsendte information -men gentagelser fremmer forståelsen. 
 
Store projekter som Fod på Danmark, som Nordea-fonden støttede i 2014, og På toppen med DVL kan 
gennemføres. Men de kan kun gennemføres med en solid styregruppe, der fungerer godt hele vejen 
igennem. 
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Store projekter er en af flere muligheder for at få danskerne ud i naturen. Store projekter er vigtige fra tid 
til anden til at synliggøre vandring og bevægelse i naturen, idet de er med til at gøre opmærksom på 
temaet i en for mange mennesker travl tid med mange gøremål. 
 

Forankring 
 DVLs turledere har gennem året fået udvidet deres fortegnelser over tur mål med en helt ny 

dimension som deltagerne i årene fremover vil få stor glæde af. 
 

 Udnyttelsen af Facebook som udstillingsvindue, videns formidler og kontaktflade vil i de kommende 
år blive brugt systematisk og målrettet i højere grad end aldrig før. 
 

 Covid-19 betød indførelsen af et digitalt tilmeldingssystem og at man skulle bruge hjemmesiderne 
og de elektroniske lokale Nyhedsbreve i et omfang som aldrig før. Deltagelse i top-konkurrencen og 
indberetning af ture blev ligeledes gjort digitalt.  
Digitaliseringen af DVLs medlemmer har dermed taget et stort spring fremad. 
 

 Stioversigten, som blevet lavet i stor hast gennem forsommeren 2020 har allerede vist sit værd og 
lever videre for fuld kraft. Den er nu et kerneprodukt som DVL bruger i forbindelse med 
Danmarksindsamlingen 2021 og i DVLs projekt for 2021 kaldet ”DVL anbefaler”. Den har i januar 
2021 også tiltrukket interesser fra nye potentielle partnere.  
 

 Deltagelse i tidligere landsdækkende projekter som ”Fod på Danmark”, Maritime vandringer og 
Eurorando har givet DVLs frivillige troen på at DVL sagtens kan kaste sig ud i store projekter og 
kommer godt i mål. Vi ser en større villighed til at satse stort og tænke nyt.  
Vi fornemmer et ønske blandt vore frivillige om at vi snart skal lave noget nyt – og stort. 
 

 Samarbejdet med Nordea-fonden har givet en større selvtillid og tro på egne evner. Den 
økonomiske støtte har været med til at give rum til større arrangementer end man lokalt har prøvet 
før.  
 

 Nordea-fondes krav til tydelighed, målgrupper, målsætninger har generelt givet DVL et puf i 
udviklingen mod en endnu bedre forening for og med vore medlemmer. 

 
 

Fremtiden 
Det er besluttet, at DVLs næste landsdækkende projekt skal foregå i 2023. Tema og projektgruppe 
nedsættes inden udgangen af 2021. Det er vores fornemmelse at medlemmerne ønsker projekter hvert 
eneste år! 
 
 

Top-gruppen 
København 3. februar 2021    
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Bloggen fra Toppen 
Store projekter i frivillige foreninger laver 
ikke sig selv 
I ”På Toppen – med Dansk Vandrelaug” har vi været så heldige at få tilsagn om stor finansiel støtte 
fra Nordea-fonden. Det gør ikke den frivillige arbejdsindsats lettere – men i alle tilfælde meget sjovere. 
Topgruppen bag hele projektet består af Lis Nielsen, Ole Bertelsen, Grethe Aagaard og Steen Kobberøe-
Hansen. Vi mødes mindst 1 gang om måneden for at tage stilling til store såvel som små opgaver og 
udfordringer. Tilsammen har vi mange forskellige kompetencer og erfaringer som frivillig i DVL. 
På denne side vil nogle af os hver eneste uge i 2020 berette løst og fast om vore oplevelser i Topgruppen – 
en slags dagbog om hvorledes livet i en projektgruppe kan foregå. 
Læsningen starter fra bundes af siden. Bloggen blev vist som en del af Top-hjemmesiden 

 
Uge 53: Af Lis Nielsen 
Så er Top-året snart slut. Der er kun få top-ture tilbage inden året rinder ud. Det har været et fantastisk år 
med masser af spændende top-ture. Formålet med året var at vise nogle af Danmarks upåagtede 
højdepunkter – og det må man sige vore turledere har gjort. Corona kunne aflyse de de planlagte top-
møder – men selve vandreturene blev der kun korte pauser for. 
Tak til alle de dygtige turledere som har bidraget til at gøre top-året en top-begivenhed som også i de 
kommende år vi sætte sit præg på de lokale vandreture. Tak til alle lokalafdelingerne for deres opbakning. 
Vi er i Top-gruppen taknemmelige for jeres indsats – uden Jer intet Top-år. Det har været et Top-år. Lad os 
sammen holde DVL deroppe – også i de kommende år. 
Stor tak til alle fra hele Top-gruppen 
 
Uge 52: af Ole Bertelsen 
Så er toptursprojektet snart slut. Der er 8 topture tilbage. Når toptursprojektet er afsluttet vil vi have 
gennemført mere end 500 ture – det er 10 topture om ugen!! 
Derfor er dette også mit sidste indlæg på bloggen, så jeg vil sige tak til styregruppen for et godt samarbejde 
og tak til Nordeafonden for den økonomiske støtte og stor parathed til at hjælpe os med de mange 
ændringer, som vi har været nødt til at lave undervejs på grund af covid 19. Også tak til Friluftsrådet, som 
har støttet oprettelsen af turtilmeldingssystemet, som har vist sig at være til stor nytte. 
Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Vi ses på tur. 
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Uge 51: af Lis Nielsen 
Vi fortsætter med 10 deltagere på alle vandreture. Der er masser af topture tilbage inden 2020 er slut og 
endnu ved vi ikke hvem der kommer til at vinde andenpladserne i Årets topkonkurrencer. Førstepladsen i 
begge kategorier har været klar i flere måneder. Vi trækker december måneds vindere den 3. januar og 
årets vindere bliver offentliggjort torsdag den 7. januar hvor præmierne også vil blive overrakt. 
Pas på dig selv og hold afstand  – både på selve turene og på turen til og fra mødestedet. 
 
Uge 50: af Lis Nielsen 
Det blev et meget fint arrangement ved Herstedhøje den 5. december. Top-bannerne vajede og der var 
tændt op i bålhytten. 4 grupper fra Roskilde, Gentofte og København kom forbi med ½ times mellemrum. 
Der blev uddelt chokolader og oplæst en hilsen fra Landsformanden. Mere and halvdelen af deltagerne har 
efterfølgende indberettet deres deltagelse til topkonkurrencen. Husk, at hvis du vil deltage i decembers 
lodtrækning, skal du indberette turen senest den 3. januar 2021. 
Regeringens nye udmeldinger forhindrer os heldigvis ikke i at fortsætte med vandreturene – men til 
gengæld blev det klart at begrænsningen med kun 10 deltagere ikke forsvinder lige med det samme. Det 
var godt vi fik etableret et godt tilmeldingssystem. 
 
Uge 49: af Ole Bertelsen 
På lørdag den 5. december skulle vi have markeret afslutningen af toptursprojektet ved naturcenter 
Herstedhøje med et stort arrangement.   Men coronaen har betydet at vi aflyste det store arrangement. Vi 
gennemfører dog et lille arrangement, hvor 4 vandreture á 10 deltagere med en halv times mellemrum 
kommer til naturcenteret, hvor der serveres lidt corona rigtigt. Der bliver også lavet videoer som lægges på 
facebook, således at alle får mulighed for at se den beskedne afslutning. 
Og det er jo ikke helt slut endnu – der er fortsat topture resten af året. 
Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 48: af Ole Bertelsen 
Vi må fortsat kun være 10 på vandretur så derfor er det prisværdigt at se, at nogle afdelinger gentager 
turene så alle får en chance. Selv går jeg altid gennemgangstur inden turen og der kan man jo også tilbyde 
deltagere at komme med. Turen kan lægges op som en hovsa tur eller meldes ud på facebook med 
tilmelding til turlederen.  Jeg havde sådan en tur i lørdags med 3 deltagere med bestigning af en top i Lille 
Sverige (67m). 
Et kik i kalenderen fortæller mig at der nu kun er 1 måned til jul og på søndag er det første søndag i advent, 
hvor vi kan tænde et lys i denne mørke tid. Et andet lyspunkt er udsigterne til en vaccine mod covid, som 
nok lige er om hjørnet. 
Det bliver fantastisk når livet bliver nogenlunde normalt igen. 
Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 47: af Lis Nielsen 
Så fik Nordjyderne lige en ekstra stramning af forsamlingsforbuddet og transporten ind og ud af området. 
Vi føler med jer. I Topgruppen begynder vi at kunne se enden på projektet og arbejder nu på en god 
afslutning og evaluering. Selv om antallet af turdeltagere er faldet betragteligt er der heldigvis mange som 
stadig indberetter deres deltagelse i en top-tur og dermed får et lod i konkurrencen. Der er på nuværende 
tidspunkt stadig 45 topture tilbage inden klokken slår midnat den 31/12  – og der kommer fortsat nye pop 
up topture til. Hold øje med mulighederne i Turdatabasen. 
 
Uge 46: af Lis Nielsen 
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Vi er ved at vænne os til kun at være 10 på tur og flere afdelinger er begyndt at dublere turene eller sende 
flere hold afsted – men sjovt bliver det aldrig. Jeg bruger tiden til at planlægge nye vandreture i den 
Københavnske omegn. Ugens lyspunkt blev da en lille gruppe fra København og Gentofte afdelinger fandt 
sammen og begyndte at brainstorme om et evt. nyt “Storbyprojekt”. Hvad der kommer ud af det ved vi 
endnu ikke – men troen på at verden bliver normal igen og at vi skal have endnu flere med ud på tur i 
naturen var stærk. I stedet for at klage over “dårlige tider” har vi valgt at se fremad. 
 
Uge 45: af Ole Bertelsen 
En dejlig weekend med det flotteste vejr på Møn er slut. 
Her er store flader og fantastiske klinter med masser af top muligheder. Hertil kommer et rigt fugleliv – det 
blev bl. a. til 4 havørne, en Børringe musvåge (særlig lys art) forfulgt af en vandrefalk! 
Desværre må vi lige nu kun være 10 på vandreturene så der må gøres en ekstra anstrengelse for at holde 
sig i TOPform. Man kan gå sammen med andre vandrere om at lave private ture eller bare gå en tur og 
bestige en top hver dag. Selv løber jeg på rulleski – det er lige som at løbe på langrendsski. Det er godt for 
hele kroppen og en god måde at blive klar til skisæsonen på, hvis nordmændene ellers vil have os på 
besøg.  Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået Covid 19 ned. 
 
Uge 44: af Lis Nielsen 
Øv, øv, Øv. Så er vi slået tilbage igen. Kun 10 deltagere på turene er ikke lige så sjovt som når vi er mange. 
En del DVL afdelinger har besluttet at lukke helt ned, så nu skal man virkelig følge med på hjemmesiden og 
blive tilmeldt i en fart. 
Desværre betyder de nye regler også at vi har besluttet at aflyse Topmødet den 5. december på Hersted 
Høje. Det var ellers her, at vi skulle have fejret et år med utallige topbestigninger overalt i landet. Et år hvor 
DVL havde været på toppen og vist, at selv om vi er en 90 år gammel forening kan vi stadig finde på nye og 
spændende vandreture. 
 
Uge 43: af Ole Bertelsen 
En dejlig efterårsferie uge med godt vejr er gået. 
For mig sluttede ugen med en ”anti-toptur” i den flade Naturpark Amager, hvor den nye rute Amarminoen 
på 24 km netop er åbnet. Vi gik lidt af ruten og mødte en del vandrere her – godt at se så mange nyde 
naturen. 
Topturs projektet fortsætter året ud og der er mange muligheder for at komme på toppen selvom vi går 
den mørke årstid i møde. Motion, oplevelser og socialt samvær holder dig fysisk og psykisk på toppen. 
Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 42: af Lis Nielsen 
Så er efterårsferien over os og mange af os bedsteforældre har travlt med at hygge med børnebørn. Tag 
dem med ud i naturen -uanset vejret er det altid en god oplevelse. Vis dem nogle af de toppe du selv har 
besteget i løbet af året. 
I arbejdsgruppen er der ikke så meget at lave lige nu – årets resterende ture og planlagt og forberedelserne 
til det afsluttende topmøde den 5. december kører efter planen. Invitation til Sundheds- og ældreminister 
Heunicke er sendt afsted – vi håber han finder tid til at deltage i december. 
 
Uge 41: af Lis Nielsen 
Der kom rekord tilslutning til top-konkurrencen i september – hele 230 indberetninger var der at trække 
lod imellem til de mange præmier. Hele 3 af vinderne kom fra Storstrøms afdeling – her af en af gæsterne 
på turen på Vandrernes Dag. Vi mangler stadig nogle indberetninger fra turene på Vandrernes Dag – så det 
endelige resultat kan desværre endnu ikke opgøres. 
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Jeg har set på hvem der er kommet højest op og hvem der har været på flest ture pr. 1. oktober. Der er et 
tæt felt med personer som har været på 18-22 ture og som er kommet over 1000 m op. 
 
Uge 40: af Grethe Aagaard 
Efteråret har indfundet sig og det er tid til lidt status. Med udgangen af september måned har der været 
planlagt 578 Topture. Heraf er de 183 blevet aflyst på grund af Corona, hvilket betyder at der indtil videre 
har været 395 Topture! På disse ture har der i alt været et sted mellem 8000 og 9000 deltagere. Det 
præcise tal kendes først, når de sidste ture er meldt ind. 
Allerede nu er der annonceret 94 Topture for resten af året. Lad os snøre støvlerne og komme ud i sol, rusk 
eller regn og nyde alle farverne inden bladene falder af træerne. 
Hav et dejligt efterår og pas godt på hinanden 
 
Uge 39: Ole Bertelsen 
I flot sensommervejr – måske lidt tåget først på dagen – afholdt vi vandrernes dag. 
Vi skulle have haft topmøde på Høje Sandbjerg, men corona situationen havde sat en stopper for det. 
Vi gennemførte dog de tilhørende vandreture i hver sin ”boble” og næsten alle ture passerede hinanden på 
vej til eller fra Høje Sandbjerg. 
Desværre har vi også været nødt til at aflyse det næste topmøde ved Bovbjerg fyr på grund af 
forsamlingsbegrænsningen på 50 personer. Forhåbentlig får vi mulighed for at gennemføre det afsluttende 
topmøde på Herstedhøje den 5. december. 
Husk at indberette jeres topture og deltag i månedens lodtrækning om fine præmier. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 38: af Grethe Aagaard 
Nye restriktioner der skal følges, må ikke tage det gode humør fra os! Vi mennesker er trods alt gearede til 
at håndtere omskiftelige tider. Lad os tage JA-hatten på og glæde os over de mange muligheder for at få 
fantastiske oplever ude i det danske efterår. 
Grib chancen og tag en ven eller familie med ud på tur på Vandrernes dag på søndag den 20. september. 
Dansk Vandrelaug arrangerer 30 forskellige Topture i hele landet. Der er både lette og mere anstrengende 
ture på programmet og turlængderne varierer fra 5 km til 21 km. Rigtig god Vandrernes dag! 
 
Uge 37: af Lis Nielsen 
Nu gik det lige så godt. Top-turene var i fuld gang og vi kunne se frem til de sidste Topmøder. Nu er 
Topmødet på Høje Sandbjerg den 20. september nord for København aflyst på grund af det ændrede 
forsamlingsforbud i Københavnsområdet. Det ser dog ud til, at de fleste af turene gennemføres  – dog uden 
et fælles møde på toppen. Topmødet på Bovbjerg Fyr den 4. oktober tror vi stadig på. 
Det var dejligt at se hvor mange der havde indberettet deres topture i august og dermed deltaget i 
månedens lodtrækning. Det bliver spændende, om der kommer rekord-deltagelse i september hvor alle 
turene på Vandrernes dag er topture og der er ekstra mange præmier i lodtrækningen. 
 
Uge 36: af Ole Bertelsen 
Det er det flotteste sensommervejr, men lige lidt hjælper det på humøret. 
Coronaen har ramt ferieturen til Espedalen i Norge. September er den bedste tid til en flot fjeldtur, som jeg 
har glædet mig til i lang tid – det må blive til næste år. 
Topture i Danmark under septembers blå himmel er bestemt også godt. Topmøderne er fortsat lidt 
besværlige at arrangere på grund af forsamlingsbestemmelsen på maks. 100. 
Vi krydser fingre for at alting lykkes og bevæger os ud i verdenen med mundbind på. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 35: af Lis Nielsen 
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Så startede skolerne igen – og vejret er varmt og sommerligt. Sådan har det altid været her til lands. Der er 
dog blevet sukket noget på de mange top-ture over varmen. Godt der kun har været tale om danske 
”bjerge” og ikke top-bestigninger i Alperne.  Topgruppen holdt møde i ugens løb og fik en revideret 
kommunikationsplan på plads – så nu er det besluttet hvor i medierne vi skal præsentere topturene de 
kommende måneder. Finanserne blev efterset og der er fortsat penge på kontoen til de mange aktiviteter 
rundt omkring. Kort sagt – projektet kører som det skal – med alle de nødvendige Corona-tilretninger. 
 
Uge 34: af Lis Nielsen 
Topturene i perioden 23-30 september bliver en del af det store tilbagevendende event “European Week of 
Sport” som skal få alle europæere op af stolene og røre sig noget mere. Lørdag kunne jeg på 
formandsmødet uddele diverse krus, cykelsaddelovertræk og T-shirts ud til alle involverede afdelinger. Så 
tag med på en top-tur i september og få del i den europæiske gaveregn. Den nye Corona-udmelding fra 
regeringen  ændrer heldigvis ikke noget for vore planer lige nu – men hvem ved hvad der kan nå at 
komme!! 
 
Uge 33: af Lis Nielsen 
Det så lovende ud i sidste uge – endelig kunne vi afholde topmøder. Men Corona-virussen ville noget andet. 
Det gav ingen mening af holde topmøde for bare 100 deltagere så allerede torsdag aften besluttede vi at 
aflyse Himmelbjerget og Skamlingsbanken. Mails skulle sendes ud, hjemmesider og Turdatabasen 
opdateres. Nyheden skulle mandag efterfølgende vises som en nyhed på dvl.dk og på Facebook. Artiklen i 
VandreLiv nr 5 korrigeres. ØV, ØV, ØV. 
Nu håber vi det lykkes med Høje Sandbjerg den 20. september,  Bovbjerg i oktober og slutarrangementet i 
december på Hersted Høje. Heldigvis er der rigtig godt gang i top-turene overalt i landet de næste par 
måneder. 
 
Uge 32: af Ole Bertelsen 
August bliver en hektisk måned med mange ture og arrangementer . 
Og med de stigende corona tal er det stressende at være turarrangør – det er lidt som at balancere på en 
knivsæg. 
På lørdag går turen til Færøerne, hvor der også er stigning i antal corona smittede. Myndighederne der 
begynder at indføre begrænsninger og et enkelt besøgsmål er nu lukket. 
Sidst i august har vi 2 topmøder på Himmelbjerget og Skamlingsbanken, som nu ser ud til at blive 
gennemført. 
Vi krydser fingre for at alting lykkes og bevæger os ud i verdenen med mundbind på. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 31: af Ole Bertelsen 
Så er vi kommet hjem fra fjeldene i Espedalen i Norge. Topturen i fredags til Rutenfjeldet på 1513m 
indeholdt 700 højdemeter i skyfrit dejligt vejr – bedre kan det ikke blive. 
Vi har også været på en ”bundtur” til Helvete. Det er en meget flot kløft, der er udskåret af smeltevandet 
under afsmeltningen efter den sidste istid. Vand under højt tryk med roterende sten har udhulet bunden i 
kløften så det ser ud som om der er rørt rundt med en kæmpe grydeske – der af navnet jættegryder, der er 
de største i nord Europa. Og i den tilhørende cafe serveres himmelsk gode vafler og helvetes god kaffe. 
Nu er formen god til de danske topture og heldigvis kan de kommende topmøder gennemføres på 
Himmelbjerget og Skamlingsbanken i august og Høje Sandbjerg i september. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 30: af Lis Nielsen 
Et af de delelementer i projektet vi har analyseret er deltagelse af gæster på top-ture. For at tiltrække flere 
gæster har vi besluttet at resten af året er det gratis at deltage i top-ture for gæster. Afdelingerne vil blive 
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kompenseret for manglende “gæste-indtægter” fra Top-gruppens budget. 
Topkonkurrencen er kommet godt i gang efter Corona-pausen. Det vælter ind med indberetninger og der er 
lige nu et stort felt som ligge tæt med højdemeter omkring de 1.000 m og deltagelse i 12-13 ture. 
Kebnekaise er Sveriges højeste bjerg med sine 2.097 m. Gad vide om nogen når så højt op inden den 1. 
september. Der er mindst 10 ture i den kommende måned på over 100 m – så det gælder bare om at 
komme med ud og opleve Danmark fra toppen. Næste topmål derefter er Skandinaviens højeste bjerg på 
2.469m 
 
Uge 29: af Ole Bertelsen 
I den forgangne uge har mine topture bestået i at bestige klittoppe i Jammerbugten. Det har været en 
blæsende uge med 20m/s på stranden og ”svømmende” badehuse i Blokhus. 
Ude i landet er der også gang i topturene. Et hurtigt gennemsyn i VandreLiv viser at der er stor forskel  på 
de enkelte afdelingers udbud af topture. Man kan så filosofere over om det er mangel på toppe eller om 
toptursprojektet ikke har fænget alle steder. 
Nu må vi samles helt op til 100 deltagere og så er vi blevet fri for tilmeldingskravet – vi er på vej mod 
normale tilstande, men husk stadig afstand og sprit. 
Jeg læste en finsk vittighed om at man glædede sig til af afstands kravet på 2 meter snart blev ophævet så 
man kunne komme tilbage til de sædvanlige 5 m (finner er et reserveret folkefærd). 
Sidst på ugen rejser vi til de norske toppe i Espedalen, men de tæller desværre ikke med i topkonkurrencen. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 28: Ferie 
 
Uge 27: af Grethe Aagaard 
Hujende studenter der kører rundt på festligt pyntede vogne, kan næsten få os til at tro, at alt er ”back to 
normal”. Men men men- vi skal huske på, at Covid-19 ikke holder sig væk, blot fordi vores samfund ser 
mere normalt ud. Vi kan nu samles 50 og efter Justitsministeriets plan øges dette tal til 100 efter 8/7 og til 
200 efter 8/8, dog kun for arrangementer der er omfattet af Sektorpartnerskabsretningslinier. 
Topgruppen har i ugens løb været i kontakt med Myndighedsfælles hotline, Friluftsrådet og 
Kulturministeriet for at få afklaret, om DVL hører under Sektorpartnerskabet. Det gør vi! Og det har 
betydning for de kommende Topmøder i slutningen af august på Himmelbjerget og på Skamlingsbanken. 
Lis og jeg mødtes i weekenden med arrangørerne af Topmødet på Himmelbjerget. Vi fik udpeget det 
område, hvor selve Topmødet finder sted og kunne konstatere, at der er god plads til 200 personer med fin 
afstand. Herudover kunne vi også se, at Topmødet ikke kommer til at beslaglægge hele det populære 
område, hvor familier slår sig ned med madkurven og nyder de smukke omgivelser. Det er vigtigt, at der 
også er plads til andre. En smuttur til Skamlingsbanken gav os også ro i maven med hensyn til, at der er 
rigtig god plads til 200 personer og at der er masser af P-pladser trods det igangværende byggeri af det nye 
besøgscenter. 
Nu håber vi blot, at genåbningsplanen holder, så Topmøderne kan besøges af op til 200. Vi glæder os! 
 
Uge 26: af Ole Bertelsen 
Så er der fuld gang i topturene igen – se selv alle turene på dvl.dk. 
Toptursgruppen har lige haft møde for at gøre status og for at sikre at resten af årets toparrangementer er 
på plads. Covid 19 kan fortsat lave nogle benspænd, men vi tror på at arrangementerne kan gennemføres. 
Sidste uge sluttede dramatisk med lynnedslag i et fyrretræ i min have. Det gav en 2 meter lang flænge i 
træet og en fuglekasse blev splintret til atomer. Det gav også lidt elektroniske problemer, men nu er vi på 
igen. 
Tordenvejr er en del af sommeren – dramatisk og spændende når bare det ikke kommer for tæt på!! 
Nyd sommeren og deltag i de mange topture og i konkurrencerne om de fine præmier, der trækkes hver 
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måned. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 25: af Lis Nielsen 
Det er snart ½ år siden den første Toptur blev gennemført, så det er tid til tilbageblik og evaluering af 
processen indtil nu. Arbejdsgruppen er i fuld gang med dette meget vigtige arbejde. Det er nu vi skal 
justere, hvis nogle af delelementer skal optimeres/nytænkes for resten af året. Næsten hver måned er der 
sendt Top-information ud til alle DVLs frivillige med det interne digitale nyhedsbrev DVL Nyt. Genstarten 
lige nu krævede lidt ekstra til udgaven der udkommer 15. juni. Kom med op på toppene – vi er her endnu. 
 
Uge 24: af Lis Nielsen 
Så er der rigtig gang i Top-turene igen. Dejligt at se hvorledes deltagerne i topkonkurrencen strømmer til. 
Næste udtrækning bliver 1. juli hvor alle deltagere fra maj og juni er med. Topmøderne i efteråret er stadig 
under overvejelse – alt afhænger af hvor meget forsamlingsforbuddet øges inden da. Heldigvis kan vi holde 
styr på antallet af deltagere med det nye tilmeldingssystem. 
Artiklen til VandreLiv nr 4 er afleveret og hjemmesiden opdateret med sidste nyt. De første diskussioner om 
sommerens annoncekampagner er i gang. Aviserne er sultne for annoncer og har gode tilbud. 
 
Uge 23: af Grethe Aagaard 
Så er vi i gang igen. 8 Topture blev det til i maj måned og om en god uges tid, åbner de fleste af vores 
afdelinger op for ture. Det nye tilmeldingssystem er klar og tages i brug om et par dage med virkning på 
turene fra 8/6. Denne dag ventes også med spænding, da der er en forventning om, at forsamlingstallet 
hæves til 30-50 personer. 
Jeg glæder mig over, at grænserne lige så stille åbnes op og lige nu ser det ud til, det bliver muligt at 
gennemføre turen til Færøerne i august, som jeg er turleder på sammen med Ole. 
Det bliver rigtig godt at kunne gennemføre nogle af de mange ture, vi har planlagt. God 1. pinsedag. 
 
Uge 22: af Grethe Aagaard 
Det blev en stille og lidt forsigtig fejring af vores 90 års fødselsdag mandag 18. maj. Jeg havde valgt en 10 
km tur i Rude skov sammen med en veninde. Vi kom forbi og sagde hej til Lis Nielsen, der stod klar med en 
hilsen og chokolade på Maglebjerg. Senere på dagen var vi forbi på Amager bakke og hilse på hos Anita 
Garbers, der bød på hjemmebagte rabarber muffins. Superhyggeligt endeligt at mødes ude i det fri. 
Jeg er imponeret over de afdelinger, der allerede er i fuld gang med topturene igen, selvom det blot er for 
10 personer ad gangen. Ligeledes er det imponerende at følge med i genåbningen af Topmøde 
planlægningen. Det er bare dejligt, med de mange positive kræfter, der kæmper for at få tilpasset 
Topmøderne til vores nye virkelighed med de mange usikkerheder. Ja- vi har jo stadig en begrænsning på 
max. 10 i forsamling og hvordan ser det mon ud, når vi kommer hen til august måned? 
Det er glædeligt med den lave smittespredning- men pas forsat godt på jer selv og hinanden! 
 
Uge 21: af Ole Bertelsen 
Stort tillykke med 90 års fødselsdagen den 18. maj. 
Vi havde planlagt en konference om vandring og en fødselsdagsreception, men så kom corona krisen i vejen 
og alting gik i stå. 
Det er da så et lyspunkt at vi lige præcis på vores fødselsdag må begynde at lave ture med 10 deltagere – så 
nu kan det kun gå fremad. 
Det må de også have sagt den 18. maj 1930, da 20 deltagere stiftede Dansk Vandrelaug – og det gik over 
stok og sten. I 1937 var vi 38.000 medlemmer og vi toppede i 1950 med 70. 000 medlemmer. Sikken en 
administration det må have krævet uden hjælp fra elektronik!! 
I sidste uge skulle der også have været naturmøde i Hirtshals, hvor DVL 2 gange har deltaget med base i mit 
sommerhus ved Saltum strand. Naturmødet blev denne gang afholdt on-line og det blev en succes med 
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rigtig mange deltagere på Naturmødets facebook side. DVL leverede også en lille film om vandringens 
lyksaligheder. Og jeg fik malet videre på sommerhuset. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 20: af Grethe Aagaard 
Hurra- nu må vi gå i gang igen, og starten falder sammen med vores 90-års fødselsdag mandag 18. maj! Det 
bliver godt nok en meget forsigtig åbning, da vi jo kun må være 10 deltagere inkl. turledere. 
Det bliver også skønt at kunne mødes i virkeligheden til møderne i stedet for de virtuelle skype-møder, vi 
har haft mange af i de sidste 2½ måned. Nu kan vi se frem til at kunne gennemføre arrangementer i stedet 
for alle de triste afmeldinger. 
 
Uge 19: af Lis Nielsen 
Så er vi endelig på vej mod toppen igen. Første drøftelse med Nordea Fonden er gennemført og 2 nye 
topprojekter er sat i søen. Alt klaret med intens kontakt og på bare én uge. 
Fødselsdagskonferencen er, takket være en stor indsats fra DVLs sekretariat, konverteret til en spændende 
fødselsdagsvandring. Detaljerne bringes på hjemmesiden i den kommende tid. DVLs store stifortegnelse får 
muligheden for at blive endnu mere kendt og dermed inspirere danskerne til fine vandreture ad nye stier. 
Facebook og hjemmesiden bliver de store informationskanaler i den kommende tid. 
De aflyste 3 topmøder er blevet bedt om at afregne allerede afholdte udgifter, så vi kan få det totale 
overblik over økonomien inden vi starter den næste drøftelse med Nordea fonden. Planlægningen af 
topture i juli og august presser på, så vi er klar når det går løs igen. Heldigvis behøver jeg ikke nye 
gennemgangsture, men kan genbruge nogle af de aflyste ture i stedet. Det er forår – vi vil ud – sammen. 
 
Uge 18: af Ole Bertelsen 
Selvom alting er aflyst er vi ikke gået i stå. 
I toptursgruppen har vi lige afholdt møde på skype om hvordan vi kommer videre med nye initiativer i 
samarbejde med Nordeafonden, som er meget indstillet på at vi fortsætter toptursprojektet så godt som 
det nu kan lade sig gøre med overholdelse af alle myndigheds anbefalinger. 
Så der kommer snart nye tiltag fra os. 
Vi må nok berede os på at ferierne i år skal holdes i Danmark med god afstand til alle. Så måske kan det 
redde nogle af de manglende turistindtægter for sommerhusudlejerne, for det vil nok primært være 
sommerhusene, der vil være basis i ferien. Vandrehjem og hoteller når måske ikke at komme i gang i tide. 
Så om ikke andet kan coronaen være en god anledning til at udforske Danmark på mange vandreture på 
nye steder. DRs udsendelser om vores natur kan være en god inspiration til at søge nye oplevelser. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 17: af Lis Nielsen 
Jeg havde sådan glædet mig til at møde vandrere fra hele landet på forårets topmøder – men ØV. Først blev 
Bornholm den 8. maj aflyst og nu må vi også aflyse Hedeland den 13. juni og Kongskilde den 14. juni. Vi tør 
ikke vente længere med aflysningerne. Heller ikke i juni bliver det tiden til at lave større DVL-
arrangementer. 
Arbejdet med at planlægge et revideret Corona-Top-projekt skrider frem – men det er ikke nemt at gætte 
hvad der sker næste uge, næste måned – resten af året. Vi skal snart have nogle seriøse drøftelser med 
Nordea fonden da forudsætningerne for deres støtte har rykket sig væsentligt. 
 
Uge 16: af Grethe Aagaard 
Efter 4 uger med nedlukning af Danmark og verdenen omkring os, kan vi nu se frem til en forsigtig 
genoplukning af vores samfund. 
Vi er nok mange, der bare SÅ gerne vil ud – MEN vi må lige vente lidt, før vi begynder at dyrke det fysiske 
fællesskab igen i DVL. Først om ca. 4 uger får vi klarhed over, hvordan den første forsigtige åbning har 
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påvirket forløbet af COVID-19 i Danmark. Fritidsaktiviteter som sport, kultur og feriefornøjelser er 
formentlig noget af det sidste, der åbnes op for. 
Dette betyder fortsatte aflysninger af vores Topture. Foreløbig har vi i DVL aflyst 384 ture (fra 15/3 til og 
med 10/5) og heraf er de 122 aflyste Topture. Hvis vi skal prøve at tage ja-hatten på, betyder det, at vi har 
alle disse ture klar og forhåbentlig kan de blive til virkelighed senere på året! I den forbindelse vil jeg gerne 
opfordre jer til at genlæse jeres turbeskrivelser. Husk at sætte den maksimale tophøjde ind i overskriften. 
Der er en del af jer, der glemmer dette. Vi skal bruge tallet i forbindelse med Topkonkurrencen, som er 
blevet rigtig populær. Derfor får I også lige et opkald fra mig, så vi kan få data. Det er jo altid hyggeligt med 
en lille snak, men det er altså en god hjælp, hvis I lige sørger for at få tallet ind fra start. 
Alle aftaler i min kalender er aflyst for tiden. Sådan har de fleste det vist. Det giver en del mere inde-tid. 
Den bruger jeg blandt andet til at drømme om fjeldture foran min computer. Jeg ser på dejlige billeder og 
læser om mine tidligere ture. Jeg er også i gang med en ny turplan og drømmer om en DVL fjeldtur til næste 
sommer. 
Hav det nu godt og pas fortsat godt på jer selv og hinanden. 
 
Uge 15: af Lis Nielsen 
Planen var oprindelig at tilbringe juli måned på eventyr langt fra Danmark – mens topturene fortsatte for 
fuld skrue overalt hjemme i Danmark. Sådan bliver det ikke. I stedet for at gemme hele feriebudgettet til 
næste år tilbragte jeg forleden dagen i de lokale havecentre og købte vildt ind. Hvis jeg skal blive hjemme 
hele sommeren – må jeg forvandle haven til et eventyr i stedet. Nye havehynder bliver det næste jeg 
investerer i. Måske en ny ude-stol med indbygget plads til kaffen, rosevinen og rejemadderne. 
Det skal dog ikke blive alt for mageligt – flere gange om ugen planlægger jeg at komme ud og finde nye 
topture til efterårets vandreprogram. God påske. 
 
Uge 14: af Lis Nielsen 
En konference aflyser ikke bare sig selv, det kræver næsten mere arbejde end at organisere den. 
Indlægsholdere, inviterede deltagere og gæster, pressemeddelelser, hotelværelser, afbestillingsgebyrer, 
opgavebeskrivelser mm – alt har vi måtte igennem for at sikre der ikke efterlades nogle løse ender. 
Vi har besluttet at den ikke bare udskydes, da den var så tæt knyttet til markeringen af DVLs 90 års 
fødselsdag den 18. maj – men helt aflyses. 
I den kommende tid skal vi arbejde med en ny projektbeskrivelse til Nordea-fonden, da hele fundamentet 
for deres store støtte er blevet godt og grundigt rystet – godt klaret af en ellers ukendt og usynlig dum lille 
virus fra Kina. 
Vi kæmper videre – DVL skal blive på toppen 
 
Uge 13: af Ole Bertelsen 
Efter en flot skitur med 21 deltagere i uge 11 i Espedalen i Norge var det nedtur at komme hjem til 
Danmark. De sidste dage i Norge fulgte vi grundigt med i udviklingen, men vi kom da med den næstsidste 
båd fra Oslo til København. 
Og så er kampen mod covid 19 ellers gået i gang. Alle DVLs vandreture er aflyst, 90 års fødselsdagen med 
konference er aflyst, topmøde på Bornholm i maj er aflyst og sådan kan jeg blive ved. Forhåbentlig hjælper 
det så vi snart kan komme på toppen igen i fællesskab. 
Men hver især og i små grupper med god afstand kan vi jo fortsat komme i skoven og nyde foråret, som er i 
fuld gang med blomstring og fuglesang. I går kom en flok snakkende traner hen over mit hus – de er nok på 
vej til Hornboga Sjøen, hvor der er tranetræf hvert år uvidende om covid 19. 
Med en tom kalender er der også god tid til at få huset og haven i orden. 
Pas godt på jer selv og hjælp med at få slået covid 19 ned. 
 
Uge 12: af Lis Nielsen 
DVL  har været på toppen siden nytår, Corona-virussen har desværre ikke nået toppen endnu og blokerer 
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dermed for alle vore dejlige planlagte Topture. Vi holder vejret og venter lidt, før vi bare aflyser 
Topkonferencen og de næste Topmøder i maj og juni. Der holdes mange telefonmøder hvor situationen 
vendes og drejes. Nye vinkler og oplysninger ændrer beslutninger fra dag til dag. Vi har i DVL tradition for at 
orientere bredt og åbent.  Men i denne aflysningernes tid er der godt nok mange steder man skal huske at 
opdatere informationerne. Et stort problem er at nå de, som ikke er på mail eller kun sjældent besøger 
hjemmesider. Her taber vi desværre en del. Det er jo ikke en løsning at benytte Post Nord – for dyrt og for 
langsomt. 
 
Uge 11: af Grethe Aagaard 
Ups- jeg har helt glemt vores blog i denne uge. Årsagen er primært, at jeg er i en lykkeboble: i fredags kom 
mit første barnebarn til verden. Er det ikke bare stort? 
Jeg har i ugens løb modtaget de færdige Polo shirts til konferenceværterne. På nuværende tidspunkt er der 
128 tilmeldte til konferencen 18. maj på vores 90 års fødselsdag. 
Men nu er vi alle i en helt særlig situation. Danmark er sat på standby i mange henseender og første 
prioritet i de kommende uger bliver for os alle at vise omtanke, så der ikke bliver for mange af os, der bliver 
syge af Coronavirus på én og samme tid. Pas godt på hinanden! 
 
Uge 10: af Ole Bertelsen 
Den 1. marts havde jeg en toptur i Vestskoven med Herstedhøje på 67,5m som turens toppunkt. 
Herstedhøje er nogle kunstige bakker – her ligger 3 mill. m3 murbrokker og jord som primært stammer fra 
saneringen af brokvartererne i København i 70erne. Det er blevet til et spændende udsigtspunkt hvorfra 
man kan se til Stevns og Roskilde og meget mere. Og så er lærkerne glade for græsarealerne og de var i fuld 
gang med at synge for os. Det er på Herstedhøje vi vil afslutte toptursprojektet den 5. december så turen 
gav også anledning til tanker om hvordan arrangementet skal skrues sammen til den tid. 
Der var ikke så mange deltagere og jeg hører ofte bemærkningen ” På vestegnen er der ikke noget 
spændende” – den kom også på denne tur. Men hver gang bliver deltagerne overraskede over hvor meget 
der er at se og høre om. Vi har fået vikingebroen, der er en kopi af Harald Blåtands bro over Ravning enge 
og tæt derpå havde Ole Rømer sit observatorium, Tusculanum, hvor han i 1704 opdagede ”Lysets tøven” 
dvs. at lyset havde en hastighed. Han bestemte at det tager 8 – 11 minutter for lyset at komme fra solen til 
jorden. Den rigtige tid er 8 minutter og 20 sekunder – det er da en fantastisk toppræstation med datidens 
viden og instrumenter, som Ole Rømer i øvrigt selv byggede. 
 
Uge 9: af Grethe Aagaard 
Mange detailler er faldet på plads i ugens løb. Jeg fik hentet de flotte top-præmier i Friluftsland: to Osprey 
rygsække og to gavekort á 3000 kr. Det bliver en fornøjelse at se, hvem der løber med præmierne. Der er jo 
en helt fantastisk tilslutning til Topkonkurrencen. 
Polo shirts til konference-værterne er nu omsider bestilt. Det har overrasket mig, hvor mange små 
forhindringer, der kan komme undervejs. Logo placering og print måtte frem og tilbage til tegnestuen et 
par gange, førend det kom på rette plads. Og efter prøvning af forskellige kvaliteter af Poloer viste det sig 
så, at leverandøren ikke havde alle størrelser, idet den aktuelle udgave er på vej ud af produktion. Altså 
bliver det en helt tredje udgave, der efter leverandørens udsagn skulle være en bedre kvalitet. 
Tilmeldingerne til konferencen tikker løbende ind. På nuværende tidspunkt er der 83 tilmeldte. Indtil videre 
er det kun særligt inviterede, der har adgang til tilmelding. I aften sender jeg de næste 25 invitationer 
afsted til samarbejdspartnere og organisationer i vores friluftsliv netværk. 
 
Uge 8: af Lis Nielsen 
Hurra, de nye plakater og topfoldere blev klar inden formanden lørdag morgen sendte DVL-Nyt ud til alle 
DVLs frivillige. Så håber vi at de vil blive brugt til at reklamere lokalt for nogle af de mange top-ture. 
Vandrernes dag 2020 har selvfølgelig topture som tema – så et lille møde for at koordinere de forskellige 
aktiviteter og interne hjemmesider blev der også tid til i ugens løb. 
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Det vælter fortsat ind med indberetninger fra deltagerne på topture. Der er stadig 4 forskellige ture over 
100 meter før måneden er slut – men vil du blande dig i konkurrencen om at komme højest op, bør du nok 
tage et par stykker i den kommende uge. De første børn skulle gerne komme på listen efter 
fastelavnsturene næste weekend. 
Oplæg til lokale pressemeddelelser forventer vi at have klar inden fredag – der er hele tiden nye opgaver 
der skal løses. 
 
Uge 7: af Lis Nielsen 
Så fik vi klaret den første lodtrækning af topvindere. Præmierne fik vi sendt ud sidst på ugen- med god 
hjælp fra DVLs sekretariat. Top-gruppen holdt møde onsdag hvor vi blandt andet fik status på de forårets 
topmøder, deadlines og ikke mindst fik drøftet hvem vi vil invitere til konferencen den 18. maj. Onsdag 
havde jeg også et møde på Politiken med henblik på en artikel i avisen om Top-projektet. Den sidste 
korrektur på de nye Top-plakater blev klaret elektronisk, så de skulle gerne ligge klar sidst på ugen. 
Frisk luft blev der heldigvis også tid til – endda i rigelige mængder. Søndag havde jeg nemlig Top-tur fra 
Vedbæk til Rungsted. Heldigvis var vi fremme før det rigtig brød løs og skoven begyndte at rasle ned om 
ørene på os. Gøgebakken på 52 meter var målet, men der var ikke megen bakke over den – nærmest kun 
en svag forhøjning i landskabet. Mødte på turen nogle af de flittigste top-turdeltagere som allerede havde 
gået 4 til 6 ture siden nytår. Jeg glæder mig til 1. marts hvor vi igen trækker lod – er der mon nogen der 
sammenlagt kommer over 600 m? 
 
Uge 6: af Grethe Aagaard 
Januar måned er nu slut og vi kan se tilbage på en forrygende start på årets Top projekt. I alt er det blevet 
til 44 Topture med i alt 1974 deltagere, hvoraf 10% har været gæster. Mange turledere har været super 
hurtige på tasterne og har indberette deres ture til os på Turledernes  Indberetnings-side, hvilket er en stor 
hjælp i forhold til at have overblik over, hvordan det går med tilslutningen til Topturene. I de tilfælde hvor 
vi ikke i første omgang fik indberetninger, har jeg haft telefonisk kontakt og alle har taget enormt positivt 
imod vores opfordring til at indberette. I flere tilfælde fik vi også lige en hyggelig snak, som det jo nemt 
bliver til, når man kommer i kontakt med folk, der har samme passion for vandring, som man selv har. 
I lørdags var det så min tur til at lede den første Toptur, der gik til omegnens højeste punkt Herstedhøje. 
Hele svimlende 67 m øverst på en kunstig bakke formet af jord og byggeaffald fra udgravninger og sanering 
i hele Storkøbenhavn. Selvom vi havde overskyet og lidt gråt vejr kunne vi nemt udpege de karakteristiske 
tårne og bygninger, så langt udsigten rakte. En fin tur med 17 deltagere, der alle var friske på 
topbestigningen! 
 
Uge 5: af Ole Bertelsen 
I dag har jeg været på gennemgangstur på Vestamager som forberedelse til min tur på lørdag den 1. 
februar. En lidt flad fornemmelse efter starten af topprojektet på Ejer Bavnehøj forrige søndag. På 
Vestamager er der ikke mange toppe – det meste ligger faktisk under havets overflade. Området blev 
inddæmmet og tørlagt under 2. verdenskrig som beskæftigelsesarbejde. De få toppe er kunstige og anlagt 
af militæret til militær træning. 
Da jeg lå på artilleriets sergentskole i vinteren 1962/63 boede vi på Artillerivejens kaserne og lærte at 
indskyde kanoner på Vestamager. Vi stillede kanonen op på en høj og skulle så ramme en anden høj. Og 
sikken vinter – morgenløbet var indstillet i januar og februar fordi man var bange for at vi fik frost i 
lungerne. På Artillerivejens kaserne boede vi under skifertaget i 20 graders kulde. 
I dag har vi haft 5 graders varme og sådan har det været hele januar. Det er en tankevækkende og 
bekymrende forskel. Erantis og vintergæk blomstrer i haven og fuglene er ved at være i forårshumør. 
Forhåbentlig får vi lidt vinter i februar og marts – naturen skal nok klare det alligevel. Men på den lange 
bane har vi travlt med at omstille os til en klimavenlig tilværelse. 
 
Uge 4: af Ole Bertelsen 
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Så kom vi officielt i gang med projektet ”På toppen – med Dansk Vandrelaug”. 
Og sikken start på Danmarks højeste punkter Ejer Bavnehøj (170,35m) og Møllehøj (170,86m). 
I et vejr med strålende sol og en frisk kølende vind fra nordvest kom 250 deltagere fra hele landet til 2 
vandreture på ca. 4 km anført af dygtige turledere fra Horsens afd. 
Efter vandreturen var der taler af Skanderborgs borgmester, en repræsentant fra Nordea-fonden, der har 
støttet projektet med 1.150.000kr samt Dansk Vandrelaugs landsformand. 
Og så var der servering af suppe og kaffe, som blev klaret flot af den lokale kioskbestyrer i læ i et stort telt 
rejst af Ejer Bavnehøjs venner. 
Arrangementet sluttede med fælles komme hinanden ved øvelser, som også gav lidt varme og så en lille 
vandretur til Møllehøj, hvor vi undervejs kom forbi en træskulptur af Ma Ram. Og tak til den lokale heks Ma 
Ram, som forholdt sig i ro – måske fordi det var søndag. Der går ellers mange sagn om heksen – eller måske 
var hun bare en klog kone, som havde en større viden om mange ting, men det skønner man sjældent på i 
lokalsamfundet. Så når noget gik galt fik Ma Ram skylden. 
Stor tak til alle jer, der hjalp til og sørgede for at vi fik et godt arrangement. 
 
Uge 3: af Grethe Aagaard 
Det varer et stykke tid førend vi når frem til forår og maj- nærmere bestemt den 18. maj, hvor vi jo skal 
holde konference og reception for at fejre DVL´s 90 års fødselsdag. Men der er mange detaljer, vi skal have 
på plads inden da. Første lille praktiske del: keyhangere til vores konference navneskilte er netop kommet i 
hus. Vi er også i gang med at se på, hvordan vi får konference-værterne gjort lette at få øje på. Lige nu ser 
den bedste løsning ud til at være en blå polo shirt med vores Top logo og Nordea-fonden logo printet på 
ryggen. Et designforslag fra leverandøren burde v-ære lige på trapperne. 
De første 103 invitationer til deltagelse i konferencen er sendt ud til afdelingsformændene. Afdelingerne 
har frist for tilmelding indtil 1. marts og herefter åbner vi op for invitationer udefra. Inden vi når så langt, 
skal vi også have en tilmeldingsside gjort klar på hjemmesiden. Vi håber på en bred tilslutning fra hele 
landet, så mange får denne enestående mulighed for at ”nørde om vandring” og netværke. 
 
Uge 2: af Lis Nielsen 
Brrr- det var en kold oplevelse på årets første tur. Officielt starter Topturene først på Ejer Bavnehøj den 19. 
januar, men allerede nu har der været 13 topture rundt omkring i landet med i alt knapt 600 deltagere. 
Det bliver spændende at se hvor mange deltagere der går ind på hjemmesiden og indtaster deres 
deltagelse i en Toptur og dermed kommer med i lodtrækningen ved månedens afslutning. Her mandag 
morgen var der 52 indberetninger på listen – heraf 5 personer med hver 2 indberetninger. 
Lige nu arbejder vi i gruppen hårdt på at få de sidst brikker på plads til det store Start arrangement på Ejer 
Bavnehøj. Største udfordring er vejret – jeg håber sådan at det bliver vindstille og klart vejr. Temperaturen 
er lige meget, det er kun et spørgsmål om rette påklædning. Siden tid og sted blev fastlagt har jeg haft 
mareridt om snestorm og islag. 
Højtaleranlæg og bannere skal være klar. Hvor mange af de inviterede gæster kommer? Rammer vi pressen 
og kommer i TV-Avisen og på forsiden af de store aviser? 
Premiere-nerverne er ved at indfinde sig.  
 
Uge 1: af Lis Nielsen 
Hurra, så er vi i gang. Planlægningen af hele projektet startede den 10/1 2019. Siden da har der været 
afholdt utallige møder og udsendt store mængder af information til DVLs lokale afdelinger og alle de 650 
frivillige. Mere end 200 Topture venter allerede i Turkalenderen. 
Vi har fortalt om projektet i Vandreliv nr. 6 i 2019 og mere udførligt nu i nr. 1 i 2020. 
De første 4.700 blå og grønne Top-Buffs er klar til at blive uddelt – De vil blive sendt ud til turlederne og 
afdelingerne fra DVLs sekretariat i løbet af den næste uge. Hvis du ikke får én på din første Toptur, så 
kommer der snart en ny Toptur igen, hvor man så kan få den. 
Jeg har valgt at tyvstarte og er turleder på en tur til Nordsjællands højeste punkt – 92 m allerede Nytårsdag. 
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Det store bord i det kolde venter derude. 
Det bliver spændende at se hvor mange der indberetter deres Topture og får et lod i Topkonkurrencen. 
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Del-evaluering - stisider. 
Formål 
Med evalueringen ønsker Topgruppen at analysere  

1. om projektets mål er opfyldt 
2. om vi har overholdt ”kontrakten” med Nordea Fonden 
3. hvilke elementer der har givet fremdrift og hvilke der har bremset projektet 
4. hvilke erfaringer en fremtidig lignende DVL-projektgruppe bør drage læring af 

 
Målgruppe   
DVLs styrelse og Nordea Fonden som økonomisk partner 
Kommende DVL-projektgrupper 
 
Del-projektbeskrivelse: 

 
I hvilken grad er projekts mål opfyldt? 
 
Facebook annoncering 
 
Vores kampagner fik i alt 2.043.863 eksponeringer via Facebooks annonceværktøj med en rækkevidde på 
388.035 personer, som trak 88.306 klik i alt. 
 
Kampagnen ”Danmarks bedste stioversigt” (28. maj-9. august) nåede ud til 151.104 personer og fik 25.177 
brugere til at klikke på annoncen. De 5 lignende annoncer, blot med regionspecifikke målgrupper (6. Maj-9. 
august), nåede i alt ud til 334.211 personer og samlede 62.652 klik – Iblandt de 5 er Midtjylland topscorer 
med 17.052 klik, herefter følger Nordjylland (14.957), Hovedstaden (11.481), Syddanmark (10.239) og 
Sjælland (8923). 
 
Da regeringen varslede genåbning af landet midt i maj, væltede det ind med brugere, hvor vores bedst 
målte uge nogensinde var den 7.-13. juni med over 38.000 sidevisninger. Den blå kurve herunder markerer 
sidevisninger i 2020 mod 2019 i orange. Effekten af kampagnerne i maj-august ses tydeligt: 

 

Stisider 

Da især den geografiske side af ”Danmarks bedste stioversigt” er den mest besøgte på dvl.dk, 
markedsføres stierne geografisk regionsvis på dvl.dk samt SoMe.   

Der laves 5 regionale landingssider, som er DVL’s anbefalinger til vandreture i regionen. Landingssiden 
kan f.eks. pege på NST-stier, kløverstier og kvalitetsstier samt andre naturperler (national-
/naturparker/naturkanoner) i området.  

Budget: 60.000 kr., som bruges til 5 geografisk orienterede Facebook annonceringer samt 1 Facebook 
annoncering af andre muligheder. 
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Og fra den 1. maj til den 31. august har vi fået ca. 550 flere medlemmer. 
 
Samtidig har den store annonceindsats haft en særdeles positiv indflydelse på antallet af følgere på vores 
Facebook-side, hvor antallet næsten er fordoblet på godt 2 måneder. Vi følges nu af 12.530 (10. 
september), hvilket gør det endnu nemmere at nå ud med vores opslag fremover. 
 
Hvilke elementer har givet fremdrift og hvilke har bremset projektet? 
 
Vi har haft stor glæde af undervisning og sparring med kommunikationsspecialist fra Peytz & co. i brug af 
Facebooks annonceværktøj. Vi når langt bedre ud med det værktøj end den såkaldte boostning, vi hidtil har 
benyttet os af. Og der er flere muligheder for at dykke ned i tallene og justere annoncerne.  
 
Tid en bremsefaktor i en udviklingsproces, hvor der også er rigtig mange andre opgaver på bordet til få 
hænder. Det ville nok være godt at sætte en time af dagligt til at følge op på tallenes udvikling. Og fx følge 
endnu mere op på, at børnefamilierne var sværest at få fat på. Dog har vi i målgruppen opnået 433.851 
eksponeringer og 6.399 klik. 
 
Hvilke erfaringer kan en fremtidig lignende DVL-projektgruppe drage læring af? 
 
Løbende opfølgning på, om annoncerne har den ønskede effekt, eller om de skal justeres, er væsentlig. Det 
er også vigtigt at afsætte et forholdsvis højt beløb - fx 10.000 kr pr. kampagne. Og en tilføjelse af lookalike- 
og retargeting-annoncer gør kampagnen ekstra effektiv.  
 
 
Udfyldt af: Camilla Dam og Steen Kobberø-Hansen 
11. september 2020 
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Del-evaluering - Projekt 18. maj. 
Formål 
Med evalueringen ønsker Topgruppen at analysere  

1. om projektets mål er opfyldt 
2. om vi har overholdt ”kontrakten” med Nordea Fonden 
3. hvilke elementer der har givet fremdrift og hvilke der har bremset projektet 
4. hvilke erfaringer en fremtidig lignende DVL-projektgruppe bør drage læring af 

 
Målgruppe   
DVLs styrelse og Nordea Fonden som økonomisk partner 
Kommende DVL-projektgrupper 
 
Del-projektbeskrivelse: 

 
 
 
I hvilken grad er projekts mål opfyldt? 
 
Facebook annoncering med 800.000 modtagere 
 
Facebook annonceringen medførte, at vi nåede 125.792 personer med 8950 klik til følge. 
Facebookannoncen ang. 18. maj var jo desværre stærkt handikappet af, at vores konto var sat op til at 
stoppe betalinger, når vi nåede et vist beløb. Og det skete i løbet af fredag den 15. maj. Derfor ser 
indsatsen således ud i annonceværktøjet.  

18. maj-arrangement  

Den 18. maj åbner DVL for naturen i 12 timer med 90-års fødselsdagsvandring, hvor alle kan deltage i 
egen baghave. Arrangementet begynder kl. 9, og inden kl. 21 vil så mange danskere som muligt gå en 
tur for DVL, gerne på toppe rundt omkring i hele landet.  

Vi åbner vores natur i 12 timer, hvor danskerne selv vælger, hvor de vil gå en tur. Derefter deler de 
deres oplevelser med ord og billeder både i DVL’s Facebook-gruppe og via en formular på dvl.dk. 
Fotokonkurrence indgår i arrangementet. Den festlige vandredag markedsføres på dvl.dk med indlæg, 
DVL’s Facebook-side og -gruppe samt Instagram. Hashtags: #DVLnaturligvis #sammenhverforsig 
#voresnatur, 1 video laves.  + relevante # Nordea fonden 

Topture indgår som idéer og ikke nødvendigvis som det primære. Formålet er at få danskerne ud at gå 
og nyde naturen og toppene hver for sig.  

Budget: 10.000 kr., som bruges til Facebook-annoncering med reach på 800.000 personer, 10.000 kr. til 
pressemeddelelser og anden markedsføring, 1 video à 10.000 kr. samt 30.000 kr. til Peytz opsætning og 
sparring omkring annonceværktøjets brug. I alt kr. 60.000 kr.  
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Udsendelse af pressemeddelelse og anden markedsføring 
Pressemeddelse blev ikke udsendt grundet Coronakrisen, idet vi på det tidspunkt måtte være max 10 
personer for turene. Vi var nervøse for, om der skulle dukke nogen op, så forsamlingsforbuddet ikke kunne 
holdes. 
 
Udarbejdelse af video 
Video blev ikke udarbejdet grundet Corona restriktioner samt tidspres. 
 
Sparring omkring annonceværktøj 
Camilla Dam og Steen Kobberø blev introduceret til Facebooks annonceværktøj af Peytz. Introduktionen 
tog udgangspunkt i konkrete annoncer på Facebook, som de to udarbejdede sammen med Peytz. 
Sparringen medførte, at vi har solid viden om annoncering på Facebook. Denne viden er blevet brugt til 
annoncering for 18. maj samt 6 stisider på dvl.dk. 
 
 
Hvilke elementer har givet fremdrift og hvilke har bremset projektet? 
Foråret var ekstremt travlt grundet coronakrisen. Dette medførte tidspres og hårde prioriteringer. 
 
Udfyldt af: Steen Kobberø-Hansen 
 
 
 
 


