Nyhedsbrev februar 2022
Covid-19
Det lysner på mange måder. Dagene bliver længere og restriktionerne er nu ophævet. Smitten er ikke
forsvundet, men den er ikke så farlig som før. Vi skal stadig opføre os fornuftigt - holde afstand og undgå
berøringer.

Nye medlemmer
Siden 1. december 2021 har vi kunne byde velkommen til 110 nye medlemmer i afdelingen. Der vil derfor
være mange nye ansigter ude på turene. Jeg vil på det varmeste opfordre alle til at tage kontakt til de nye og
få dem til at føle sig velkomne i vort fællesskab. Vi havde planlagt en introtur sidst i januar men valgte at
aflyse på grund af det høje smitteniveau. Nu prøver vi igen med lignende tilbud i de kommende måneder.

Nye turtyper i 2022
Afdelingen får mange nye medlemmer i begyndelsen af tresserne hvoraf mange stadig er erhvervsaktive. Det
har givet anledning til nye turtyper, og igen i 2022 vil vi introducere nye tiltag.
Tirsdagsaftenturene, som kun foregik i sommerhalvåret, bliver fra 1. maj til Aftenture og vil
foregå hele året. Allerede nu vil I kunne finde et øget antal aftenture på varierende
hverdagsaftener.
Weekend-motionsture bliver et tilbud lørdag eller søndag formiddag på linje med
motionsturene mandag/torsdag. Fra marts vil I finde dem imellem det øvrige turstof og på sigt
vil de få deres egen rubrik.
Korte byture i adstadigt tempo vil dukke op i løbet af foråret – så må vi se, om der er interesse
for den slags ture.
I 2021 tilbød afdelingen 385 ture, selv om vi næsten lå stille i januar og februar måned på grund af corona.
Med så stort et antal håber vi på at der var noget for enhver.

Nye turledere
Afdelingen har en kerne af turledere, som har været med i rigtig mange år og som har stor erfaring i at
arrangere ture. Størsteparten af turlederne har været med i 3-7 år og står blandt andet for mange af de nye
initiativer. Det tager ofte nogle år før man føler sig tryg i rollen som turleder, og ser alle de mange
muligheder vi har i Hovedstadsområdet for gode vandreture. Tag godt imod de nye turledere – husk vi alle er
frivillige og ulønnede – og hjælp dem godt i gang.
I Københavnsafdelingen skal man som ny turleder i begyndelsen følges med en mere erfaren turleder og
deltage på DVLs turlederkursus, før man slippes løs på egen hånd.
Den sidste måned har vi kunnet byde velkommen til Maria Mellander, Cristina Rodriguez, Jan Storgaard og
Mikael Hoffmann som nye turlederaspiranter.

Ferie- og tilmeldingsture
En-dagsture:
Tranetur til Naturreservatet Pulken i det østlige Skåne Turledere: Lis Kastrup, Kate Mohadjer, Maria Mellander og
Anita Garbers, Tlf:2035 2493.
3 april 2022. 12 km. Tilmelding fra d. 10.03.2020 kl. 18:00 t.o.m. d. 27.03.2022
Forårstur til Ängelholm – vandring og vafler. Turledere: Bente Permin Tlf: 22501168 og Susanne Møbius Tlf: 21431335
30 april 2022. 14 km. Tilmelding fra d. 10.02.2020 kl. 18:00 t.o.m. d. 14.04.2022.
Falsterbo. Turledere: Maria Mellander og Anita Garbers Tlf: 2035 2493.
1 maj 2022. 17 km. Tilmelding: fra d. 10.03.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 21.04.2022.
Hallands Väderö – klippeø i Kattegat med spændende natur. Turledere: Anita Garbers Tlf.2035 2493 samt Nils
Jørgensen og Marie-Louise ”Ma-Lou” Cooke-Jarlø
18 juni 2022. 8-10 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 08.06.2022.

Ferieture
Påsketur til Mols Bjerge. Turledere: Gunhild Madsen Tlf.: 26 66 72 26 og Ole Andersen
12 – 18 april 2022. Tilmelding fra den 10.12.2021 kl. 18.00 t.o.m. 11.02.2022. Ledige pladser
Færøerne. Turledere: Grethe Aagaard, Ole Bertelsen og Therese Vedel. 1 ledig plads
2-11 juni 2022. Tilmelding fra den 10.01.2022 kl. 18 t.o.m. 01.03.2022
Maritime vandringer i smukke kuperede Odsherred Turledere: Annette Bruun Tlf: 22140264 og Lisbeth Mehlbye Tlf:
50530836
17-19 juni 2022. Tilmelding: fra d. 10.03.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 30.04.2022.
Fejø Festival og Vandring 2022 Turledere Anita Garbers Tlf. 2035 2493 og Ingrid Sørensen Tlf. 2129 1595.
11 – 17 juli 2022. Tilmelding: fra d. 10.03.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 11.05.2022

Mandeture
I 2019 søgte afdelingen Friluftsrådets lokalpulje om midler til foreningsudvikling. Et af delprojekterne var
etablering af ture, som kunne tiltrække nye mandlige medlemmer, da en undersøgelse viste at andelen af
mænd i afdelingen var for nedadgående.
Nogle af vore mandlige turledere lavede ture kun for mænd i løbet af 2020, og det havde straks en positiv
effekt. Andelen af mænd blandt de nye medlemmer steg fra 22% til 28% i årets løb. Udviklingen er fortsat,
og andelen af mænd blandt nye medlemmer er nu steget til 33%. Der er også kommet flere mænd med på
turene.
I 2022 fortsætter vi med en Mandetur om måneden. På nogle ture vil der stå ”kun for mænd”, ved andre at
”alle er velkommen”.

Fra det store udland
Den Europæiske vandreorganisation ”European Ramblers Association” som DVL er medlem af indbyder til
”Vandrevintertræf” i Østrig 10 - 13 marts 2022. Det er et arrangement med mange ture og hyggelige events
for vandrere. Der tilbydes ikke skiture. Man tilmelder sig individuelt. DVL organiserer ikke en fællesrejse
dertil. Er du interesseret kan du læse mere på WWT_ENG.pdf (era-ewv-ferp.com)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Københavnsafdelingen

