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Medlemslogin - DVL 
Dvl.dk indeholder nu både en åben og en begrænset del. Årsagen er, at vi gerne vil give vores medlemmer 
særlige fordele. Den åbne del kan ses af alle, hvorimod den begrænsede del kræver et medlemslogin, sådan 
som vi kender det fra fx diverse aviser: Login er det samme, som du bruger på Medlemsportalen. 

 
Medlemsbevis lige ved hånden 

Med det nye medlemslogin følger også et medlemsbevis. Så nu kan du gå på dvl.dk/medlemsbevis og nemt 

vise i de mange rabataftale-butikker, at du er medlem af Dansk Vandrelaug – og om du er en turleder, som 

får ekstra rabat nogle steder. 
 

Tilmelding til ferieture og booking af sommerhuse er blevet forenklet 
Fra den 1. december 2022 blev det lettere at tilmelde sig en tur eller at booke et sommerhus i Kbh.afd.  

 Ture: Gå til Medlemsportalen og login. Vælg kommende arrangementer, under ”Gruppe” vælg 
København afd. og vælg derefter den ønskede tur.  

 Sommerhuse: Gå til Medlemsportalen og login. Vælg kommende arrangementer, under ”Gruppe” 
vælg Sommerhuse. og vælg derefter den ønskede dato. 

Booking af sommerhuse startede 1/12 2022 og tilmelding til ture starter den 10/1 2023. 
Det er en meget god ide at teste adgangen til systemet nogle dage før en tilmelding starter. Adgang til 
turene kan testes fra ca. 5. januar 2023. 
 

”Gamle ” brugere” 
Hvis du ikke kan komme ind med et login, er det sikkert fordi du kun har et login til Kbhs gamle 
tilmeldingsside.  
Så skal du besøge Medlemsportalen og har du ikke prøvet det før så følg vejledningen her.  
 

Hjælp til tilmelding 
Er der problemer med tilmelding til ture skal man kontakte support@kbh-dvl.dk. Man skal IKKE kontakte 
DVLs sekretariat, de henviser bare til Supportmailen. Læs evt vejledningen her før du tilmelder dig til en tur. 
 
Er der problemer med booking af sommerhuse så kontakt sommerhuskasserer@kbh-dvl.dk. Man skal IKKE 
kontakte DVLs sekretariat, de henviser bare til sommerhuskassereren. 
 

Tilmeldingsture 
Ferieture: 
Müllerthal i Luxemburg. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard. 
28 april - 5 maj 2023. 78 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 15.02.2023 
Vandreferie i Cornwall. Turledere Marie-Louise Cooke-Jarlø og Grethe Aagaard. 
10 - 17 juni 2023. 73 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 1.3.2023 
Fejø - Festival og Vandring 2023. Turledere Anita Garbers og Ingrid Sørensen 
17 - 23 juli 2023. Ca 70 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 30.4.2023 
 
 



Inspiration til nye vandreture på egen hånd 
En række garvede turledere fra Københavnsafdelingen har i 2022 udgivet bogen ”Gå tur. København og 
Frederiksberg – 52 ture” på Muusmanns Forlag. Få ekstra motion - køb bogen og få inspiration til nye ture i 
København. 
 

Pop-up ture 
Tirsdag 17/1: Fra Vestegnen til Nordsjælland 5 etaper - del 1 Fra Hvidovre til Albertslund  
Turlængde 20 km. Fra: Hvidovre St. kl. 10.02 Til: Albertslund St.  l. 15.15. Turleder: Jan Storgaard  
Tirsdag 21/2: Fra Vestegnen til Nordsjælland 5 etaper - del 2 Fra Albertslund til Skovlunde  
Turlængde 20 km. Fra: Albertslund St. kl. 10.00. Til: Skovlunde St. kl. 15.15. Turleder: Jan Storgaard   
Læs mere om turene på hjemmesiden 

 
 
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen ønsker sammen med alle afdelingens turledere alle et godt og 
lykkebringende 2023 med en stor tak for det gamle år.  
 
 
 


