Nyhedsbrev Juli 2018
Øget antal dagsvandringer
Sommer indbyder til vandreture og der bliver stadig flere og flere i Københavnsafdelingens regi. Specielt
antallet af hverdagsturene er fordoblet på de sidste 3 år. De nye tirsdags- og torsdagsture er blevet
populære og deltagerne strømmer til. De længere ture tilbydes typisk i weekenden så deres antal er mere
stabilt.
En stor tak skal lyde til de mange turledere som bidrager til denne fremgang.
Her er lidt statistik over ture tilbudt i Vandreliv for månederne juli og juni 2016, 2017 og 2018.

Antal dagsture
Hverdagsture
Ture på 16-19 km
Ture på over 19 km

2016

2017

2018
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8
6

46
20
15
2
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35
7
7

Maritime vandringer
Turene rundt de danske kyster fortsætter med stor succes. I København indbyder vi for resten af juli til
maritime vandringer den 17, 22, 28, 29 og 31.

Facebook
Københavnsafdelingens Facebook site ”Vild med vandring” blev nedlagt 1. maj og vi opfordrede vore
medlemmer til at blive medlem af DVLs Facebook gruppe og fortælle om ture de har deltaget i. Jeg vil godt
gentage denne opfordring – der er stadig for mange ”provins- opslag” i forhold til hvad der fortælles fra
Hovedstadsområdet.

Ture med tilmelding
En-dagsture:
Salza – Roskilde Fjord vandring
10. august. tilmelding senest 01.08.2018
Smerter, stivhed i lænden eller søvnproblemer
12. august 2018. Tilmelding senest 10.08.2018
Ø-tur til Saltholm – Maritim Vandring
12. august 2018. Tilmelding senest 05.08.18. BEMÆRK: turen er udsolgt pr. 11.07.2018, men du kan tilmelde dig på
venteliste på denne tur eller turen, der afgår kl. 9 samme dag
Fugletur til Falsterbo
9. september 2018. Tilmelding senest 3.09.2018.
Hven – Maritim vandring

15. september 2018. Tilmelding fra 10.08.2018 og senest 03.09.2018
Fordybelsestur Køge St. – Ølsemagle Revle & retur Maritim vandring
16. september 2018. Tilmelding senest 14.09.2018. Begrænset deltagerantal
Skryllerunden
6. oktober 2018. Tilmelding fra 10.08.2018 og senest 30.09.2018

Weekend/uge ture:
Cammino de San Francesco
29. september-13.oktober. 2018. 1 ledig plads
Kystvandring ad redningsvejen fra Agger til Hanstholm
27. august til 31. august 2018. Venteliste mulig
Båstad Hiking Festival.
12. til 14. september 2018. Tilmelding senest 1. 8. 2018. Kun 4 pladser tilbage
Andalusien
23.11.18 - 02.12.18. 2 ledige pladser

Nyt fra det store udland
Har du lyst til en tur i de norske fjelde men ikke tid og udstyr til en længere tur så følg med Momsen
Fra 12/7 til 5/8 sender norsk TV – NRK onsdag til søndag live fra fjeldet kl 11.00 til 15.30.

Lars Monsen og NRK sender fjellturer minutt for minutt. Gjennom fire sommeruker går Monsen
over Hardangervidda, gjennom Jotunheimen, i Vesterålen og til indre Troms. Bli med på sakte-tv
med fjellstøvler på!
18-22 juli besøger de Jotunheimen og uge efter kommer de længere mod nord til Vesterålen inden de
slutter i Indre Troms den 5 august.
Kan du ikke modtage norsk TV kan du følge turene på www.nrk.no/sommer/
På https://tv.nrk.no/serie/monsen-minutt-for-minutt/ENRK03071318/13-07-2018 kan man se programmet
for de enkelte dage.
4/8 går Lars Monsen på dagstur fra Goldahytta til Treriksrøysa på grænsen mellem Norge, Sverige og
Finland. Jeg har også været der - i 1995 sammen med gode venner.

Med venlig hilsen
Lis Nielsen,
formand for Københavnsafdelingen

