Nyhedsbrev april 2022
Generalforsamling
Konstituering af bestyrelsen
På bestyrelsesmødet den 26/3 organiserede bestyrelsen sig således:
Formand
Lis Nielsen
Næstformand Ingelise Kvorning
Kasserer
Marianne Bertelsen
Sekretær
Bente Bisp Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Holger Vallentin, Bente Frænell, Anita Garbers

Tilmelding til Friluftsrådet
Hvis du er interesseret i friluftslivets muligheder i din kommune – og måske være mere aktiv - er det en god
ide at tilmelde dig til det lokale Friluftsråd.
Registrering af medlemmer i det lokale Friluftsråd Alle der vil være aktive i det lokale Friluftsråd skal
tilmelde sig personligt på Friluftsrådets hjemmeside på siden https://friluftsraadet.dk/for-lokalefriluftsraad/bliv-medlem-dit-lokalefriluftsraad.
Hvis du melder dig til noget af det lokale arbejde så venligst orientere Anita Garbers derom.

SLOW-Motion
Afdelingen bobler fortsat med nye turtyper. Nyeste tiltag er Slow-motion ture. Her er tale om korte og
langsomme ture for medlemmer, som ikke er så godt gående mere. Det er fortsat typiske vandreture i
naturen og med indbygget kaffepause i det grønne. Den 1. maj starter vi med en tur til parken omkring
Karen Blixen museet og den 15. maj fortsættes med en tur i Valbyparken.
Hvis der er tilslutning, vil vi fortsætte med lignende vandreture hen oven sommeren.

Ekstra ture
Disse ture er ikke med i VandreLiv nr 3. Yderligere oplysninger findes i Turdatabasen.
Lørdag 16/4: Rød Kløversti i Dyrehaven
Onsdag 20/4: Amagerbro og Sundbyerne - Byvandring

Ferie- og tilmeldingsture
En-dagsture:
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 kl. 23:59.
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 kl. 23:59.
Sofiero Slotspark. Turleder: Susanne Møbius Tlf: 21431335 og Bente Permin Tlf.: 22501168
28 maj 2022. 14 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl.: 18:00 t.o.m. d. 25.05.2022
Pinsetur til Knudshoved Odde – Hør klokkefrøerne kvække. Turleder: Frank Hersfeldt Tlf: 2863 5137 og
Anita Gabers Tlf.: 2035 2493
4 juni 2022. 18 km. Tilmelding fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 27.05.2022
Mandetur – kun for mænd – Flystation
Værløse. Turledere: Henning Grandjean Tlf: 40434265, Kim Egebo Tlf: 25882370
12.06.2022. 12 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 29.05.2022
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.
Mandetur- for alle – Stevnsfortet. Turledere: Jens Erik Christiansen Tlf. 40 89 89 84 og Kim Egebo
9 juli 2022. 15 km. Tilmelding fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 25.06.2022
Vandring i Naturpark Maribosøerne. Turledere: Anita Gabers Tlf.: 2035 2493 og Ingrid Sørensen
11 juli 2022. 14 km. Tilmeldingt: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 06.07.2022
Koncert på Fejø og vandring ved Herregården Pederstrup. Turledere: Anita Gabers Tlf.: 2148 1096, Ingrid
Sørensen, Pia Cederval Andersen og Erik Kragh.
17 juli 2022. 8 km. Tilmelding: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 12.07.202
Ferieture:
Færøerne. Turledere: Grethe Aagaard, Ole Brtelsen og Therese Vedel. Venteliste
2-11 juni 2022. Tilmelding fra den 10.01.2022 kl 18 t.o.m. 01.05.2022
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 kl. 23:59. Venteliste
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
Efterårsvandring på Fyn. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard.
85 km. Tilmelding fra den 10.05 2022 kl. 18 t.o.m. 14.08.2022

Tilmelding til ture
Da tilmeldingen til bus- og ferieture i Kbh. afdelingen åbnede den 10. marts efter flere års pause var der
nogle som fik problemer.
Vores support fik travlt de følgende dage med at rydde op og få alle tilmeldt de rette ture.
Vi har derfor lavet en liste over de typiske begynderfejl ved tilmelding. Er det længe siden du sidst har
booket en tilmeldingstur bør du derfor se på vejledningen på tilmeldingssiden igen.

Ring IKKE til sekretariatet eller turlederne – de kan ikke hjælpe dig. Kun support@kbh-dvl.dk kan hjælpe
dig.
Husk vi alle er frivillige og arbejder i vores fritid ulønnede for at glæde vore medlemmer. Hav derfor
tålmodighed med, at du ikke får svar tilbage inden for få timer.

Typiske tilmeldingsfejl:
 Du har ikke læst og fulgt hele vejledningen
 Du prøver at logge ind på Medlemsportalen i stedet for at følge det link du har modtaget fra
supporten til Tilmeldingssystemet.
 Du logger på som gæst – selv om du er medlem af DVL. Dermed er du blokeret for forsøg for
tilmelding som medlem.
 Du logger på som gæst flere gange – så er der rigtig rod i det. Kun support kan hjælpe dig.
 Du får afbrudt tilmeldingen – før du kunne betale. Vent nogle dage – din tilmelding er registreret –
og du vil modtage en mail fra support med link til betalingen
 Du tilmelder dig selv 2 gange – både som deltager og som ledsager og opkræves for 2 personer.
Kontakt support
 Du har lavet en fejl ved tilmelding og prøver at lave en ny tilmelding. Så kommer der problemer, da
systemet kun accepterer 1 tilmelding pr mailadresse. Jo flere forsøg – jo flere problemer. Kontakt
support.
 Du kan slet ikke finde turen og tilmelde dig – måske er tilmeldingen slet ikke startet endnu. Vent til
den rigtige dag.
 Dit kreditkort vil ikke fungere. Vi modtager kun VISA og VISA Dankort. Du kan ikke betale via en
bankoverførsel eller MobilPay.

Framelding til tilmeldingsture
Hvis du ønsker af afmelde en tur du er blevet tilmeldt til fremgår reglerne af vore Handelsbetingelser:
“Eventuel afbestilling af ture skal ske til turlederen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af
turen sker på turdagen/turens startdato, således at der ikke ventes forgæves ved afgange”
Det første du gør er altså at kontakte turlederen. Derefter vil support sørge for papirarbejdet og refundere
evt. tilbagebetaling.
Nyd foråret og det forunderlige aprilsvejr
Hilsen
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen.

