Nyhedsbrev januar 2022
Covid-19
Disse midlertidige retningslinjer skal følges af alle:
Der kræves ikke coronapas på turene.
Du må ikke møde op, hvis du har symptomer.
Hold afstand til andre i det offentlige rum, hvor det er muligt. (Der er ikke et fast afstandskrav). Mundbind
anbefales.
Hold øje med eventuelle lokale nedlukninger, som kan få betydning for aflysning af ture.

Førstehjælp
Københavnsafdelingen tilbyder regelmæssigt førstehjælpskurser til vore turledere. På grundkurset lørdag 5.
februar 2022 kl. 09:00 – 14:30 er der ledige pladser, så derfor tilbyder vi dem nu til afdelingens
medlemmer. Har du lyst til at deltage så kontakt Ingelise Kvorning (ingelise.kvorning@gmail.com) snarest.
Kurset er gratis.

Introture
Vi fortsætter med ture for nye medlemmer som godt vil vide mere om DVL, og hvad Københavnsafdelingen
har at byde på. Til alle turene er der tilmelding til turen i Turdatabasen. Alle ture starter i DVL-huset,
Kultorvet 7, 4, 1175 Kbh K kl. 13.00 med kaffe inden en vandretur i byen. Kom og vær med søndag den
30/1.

Ferie – og tilmeldingsture
Ferieture:
Påsketur til Mols Bjerge. Turledere: Gunhild Madsen Tlf.nr.: 26 66 72 26 og Ole Andersen
12 - 18 april 2022. Tilmelding fra den 10.12.2021 kl.18.00 t.o.m. 28.01.2022
Vandretræf på Bornholm. Arr. Bornholm afd.
26-29 maj 2022. Se flere oplysninger på hjemmesiden
Færøerne. Turledere: Grethe Aagaard, Ole Bertelsen og Therese Vedel
2-11 juni 2022. Tilmelding fra den 10.01.2022 kl. 18 t.o.m. 01.03.2022
Det kuperede Odsherred. Turledere Annette Bruun og Lisbeth Mehlbye
17-19 juni 2022. Flere oplysninger kommer på hjemmesiden
Fejø – koncert og vandringer. Turleder Anita Garbers og Ingrid Sørensen
11 – 17 juli 2022. Flere oplysninger kommer på hjemmesiden

Sammen på tur- med DVL
Bestyrelsen har besluttet at vi gentager succesen med et stort fællesarrangement igen i efteråret 2022.
Denne gang bliver det dog for alle afdelingens medlemmer -med eller uden ledsagere.

Handelsbetingelser
Tilmelding til afdelingens bus- og ferieture samt udlejning af sommerhus sker det elektronisk. Ved
tilmeldingen betaler man samtidig turens pris. Man kan kun benytte VISA/dankort til betaling. Da
afdelingen dermed driver ”nethandel” har vi selvfølgelig også drøftet betingelserne for denne handel. Disse
handelsbetingelser bliver med mellemrum revideret og tilpasset samfundets udvikling. Version 15122021
er nu på hjemmesiden og gælder for alle ture booket efter denne dato.

Har du planer om at vandre langt?
I Dansk Vandrelaug går vi også på kurser. På DVL Vandrerakademi foregår de online. Og den 26. januar kan
du lære, hvordan du vandrer virkelig langt, når formand for DVL Lyngby, Søren P. Petersen, deler sin store
viden og erfaring med lange vandreture.
På en time kommer vi ind på de særlige forholdsregler for at en lang vandretur bliver vellykket og skadefri.
Forberedelse, træning, udstyr, tempo med mere.
Du skal være medlem af Dansk Vandrelaug for at kunne deltage

Med venlig hilsen og ønsker om et godt nytår med mange dejlige vandreoplevelser
fra
Bestyrelsen i Københavnsafdelingen


