
 

 

Nye tiltag i Københavnsafdelingen 

Af formand Lis Nielsen 

 

Afdelingens turledere og medlemmer fik i foråret til opgave at komme med gode ideer til udvikling af 

afdelingen - hvis vi pludselig fik en stor pose penge. En Brainstorm blev sluppet løs over København.  

 

4 projekter blev udvalgt, og efter et par måneder var der positivt svar på en ansøgning til Friluftsrådets 

Lokalpulje til udvikling af foreninger. 

 

Indsamling af mailadresser: 

Ca. 20% af afdelingens mest trofaste medlemmer er indmeldt før 2005, hvor man ikke systematisk 

indsamlede medlemmernes mailadresser – eller de slet ikke havde nogen på det tidspunkt. Vi sendte derfor 

et gammeldags brev til disse medlemmer og opfordrede dem til at lade deres mail-adresse registrere. Siden 

da er det strømmet ind med mails og ønsker om at kunne modtage afdelingens Nyhedsbreve. 

 

Introture til nye medlemmer: 

Turleder Ingelise Kvorning blev leder af en lille arbejdsgruppe. De har store forventninger til en række 

månedlige velkomstmøder til nye medlemmer, der vil starte i januar 2020. Foruden en orientering om DVL 

og afdelingens aktiviteter over en kop kaffe bliver der en fælles vandretur i Københavnsområdet. Intro-

turene vil blive annonceret i VandreLiv og invitation sendt ud til alle nye medlemmer. Vi håber på denne 

måde at hjælpe nye medlemmer til at få overblik over de mange muligheder DVL tilbyder, så de får fuld 

valuta for deres medlemskontingent. 

 

De erhvervsaktive: 

Gennemsnitsalderen på vore medlemmer – og nye medlemmer - er støt voksende. Det betyder at snakken 

på vandreturene ind imellem drejer sig om pension og hverdagsaktiviteter i stedet for arbejde, familieliv og 

kunsten at få tid til det hele i ugens løb. Vi har rettet fokus på at andelen af ture i hverdagen ikke bliver den 

største. Hvis vi ønsker yngre medlemmer, skal der være et bredt udvalg til dem i weekenden eller efter 

arbejdstid. 

En arbejdsgruppe af frivillige i den aktuelle alder skal nedsættes i januar 2020. Har du lyst til at bidrage med 

ideer så indkaldes der til et opstartsmøde via Nyhedsbrevet. 

 

Mandeture: 

Allerede ved annonceringen i Nyhedsbrevet oktober 2019 satte dette projekt sindene i kog. Ville vi 

diskriminere? er det lovligt? er turene forbudt for kvinder? bliver der også kvindeture? 

Turleder Jens Erik Christiansen blev sat i spidsen for dette projekt og hans beskrivelse af projektet kommer 

her: 

 

”Vi mangler mandlige medlemmer og deltagere på vore ture! 

I Københavnsafdelingen savner vi mandlige medlemmer og deltagere på vores vandreture. Vi har i dag ca. 

2600 medlemmer i afdelingen og ud af dem udgør de 675 mandlige medlemmer, hvilket svarer til ca. 25%. 

På mange af vore vandreture udgør de mandlige deltagere ikke meget mere end 10%, så umiddelbart må 

man jo sige, at kvinder er langt flittigere til at vandre. 

Vandrernes dag 2019 havde sloganet ” Gå dig sund – lev længere”, hvilket er et fantastisk slogan, og derfor 

kan man jo godt undre sig over ovenstående tal, da vi formoder at begge parter har et ønske om at leve 

længere. 

 



Vi hører med jævne mellemrum om mange livsstilbetingede sygdomme såsom diabetes, forhøjet kolesterol, 

stress, angst m.v., og derfor kan det undre at det forholdsmæssigt kun er kvinderne i Københavnsafdelingen, 

der har taget udfordringen alvorligt og møder op til vore vandreture. 

Umiddelbart tror vi ikke at mænd har mindre lyst til at motionere end kvinder, ej heller mindre lyst til at 

være sociale, men spørgsmålet er om vore ture appellerer nok til at mænd har lyst til at deltage. 

Vi har derfor nedsat en lille projektgruppe, der vil sætte fokus på, hvorfor der ikke er flere mandlige 

deltagere på vores ture, og sidst men ikke mindst: ”Hvad skal en vandretur indeholde, for at lokke mændene 

med ud at gå?” 

 

Det blev et projekt med 2 spor. : 

I spor 1 har vi udarbejdet forskellige ture, som er målrettet mod det, som vi tror at mænd søger. F.eks. ture 

som er en kombination af vandring og anden aktivitet. Det kunne være besøg på militære enheder, cykling, 

foredrag, cafebesøg, stifinding ved hjælp af kort etc. Turene fremgår af turdatabasen og Vandreliv og 

afvikles i februar, marts og april 2020. 

I spor 2 har vi i løbet af oktober og november 2019 fået 300 mænd til at svare på forskellige spørgsmål, så vi 

fik en ide om hvad det er de søger. Det f.eks. spørgsmål som:  

Hvor fysisk krævende skal turen være? Hvor tit har du lyst til at vandre? 

Hvilke ugedage passer dig bedst? Hvad skal en vandretur indeholde? m.v. 

 

Når vi har resultaterne, så håber vi at de sammenholdt med vores erfaringer fra spor 1, kan lede os i den 

rigtige retning, så vi kan få flere mandlige medlemmer med ud at vandre. Så velmødt til nogle anderledes 

vandreture.” 

 

Der kom ideer til mange andre projekter så stormen vil få følgevirkninger også i de kommende år – og løber 

vi tør slipper vi bare en lille vind løs. Det skal nok få medlemmerne til tasterne igen. 

 


