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Formandens beretning 

Året 2019 har været et godt og aktivt år for vores DVL afdeling her i Nordsjælland med mange 

forskelligartede arrangementer, gøremål og tilbud. Særlig vil jeg fremhæve, at vi officielt fik indviet 

Nordsjællandsruten, som en del af Fjernvandrervej E6 og afmærket så godt det lader sig gøre på 

nuværende tidspunkt. Endvidere  at vi fik et DVL medlem valgt ind i Nationalparkrådet for 

Kongernes Nordsjælland. 

Vi har haft 3 planlægningsmøder,  6 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling/fødselsdagsfest, 

som altid holdes den sidste lørdag i januar måned.  Vi har deltaget i 1 Regionsmøde i Lyngby og 1 

Landsmøde i Odense. Af ture har der været 104 endagsture, hvor 1898 personer har deltaget og 

ialt gået 1316 km. Dertil kommer flerdags- og udlandsture med ialt 104 deltagere. Der har været 

tur til Norge, Mallorca, Øland 1+2, Tisvilde Højskole og endagsture i Skåne. Så har vi haft 2 på 

rejsemesse i en remise ved Dybbølsbro St. Og da  vi fortsat får mange nye medlemmer,  vi er nu 

oppe på 1000 medlemmer,  har vi også haft 2 ture, specielt for nye og andre interesserede, hvor vi 

udover en lettere tur byder på kaffe og fortæller om de tilbud vi har. For de frivillige turledere, 

bagstoppere og andre, der sørger for at vores afdeling kan fungere, har der været en dejlig tur i 

Søndermarken arrangeret af Leif og Susanne  og en lige så fin juletur til Frederikssund, som Else og 

Anne-Lise stod for.  

Vi har desværre sagt farvel til turleder Birthe Aggebo, Søren Møller og Steen Kobberø, men 

heldigvis kommer nye til. Så vi har med glæde taget imod Rosa Karen Schmidt, Steen Vestergaard, 

Britta Dalhoff, Christian Schou og Eva Humlegaard. Vi har haft 5 personer på turlederkursus og 2 

på rejsekursus. Så har vores kasserer Else også været på kursus, da der er indført  et 

regnskabssystem til standardisering af alle DVLs regnskaber. En del har søgt det kursus der hedder 

View Ranger, som så hurtigt bliver optaget, men de komme  på i år, ligesom vi prøver at få et 

første hjælps kursus arrangeret.  

Af arrangementer med andre afdelinger har der været følgende: Fødselsdagstur den 18. maj, hvor 

man trationelt  samles med andre afdelinger ved Store Grip Sø. Tidligere var det ved Varden, men 

det har man måtte flytte, da et par fiskeørne har bygget rede i dens umiddelbare nærhed. 

Vandrenes Dag 15. september - hvor vi i Nordsjælland samtidig havde officielt indvielse af 

Nordsjællands Ruten, som Anne-Lise Lemche har været nøgleperson for. Ruten er en del af 

fjernvandrevejen E6, som svenskerne nu  går videre med på den anden side af Øresund. Her har 

Steen Malmvig og Steen Kobberø været med omkring Øresundsdistriktet. Fejringen  blev 



arrangeret på Vandrenes Dag med 9 vandreture af forskellig længde og i Stenløse og Fredensborg 

mødtes turene til forfriskninger. Det var lidt af et tilløbsstykke med over 150 deltagere. 

Indvielse af Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund den 28. september var også et tilløbsstykke. 

Vi deltog, blandt mange andre, med en tur på 22 km. 

Kløverstivandring, som er den tredje lørdag i april, blev i år ganske særlig, da Hørsholm Kommune 

havde udarbejdet og skiltet 4 nye ruter – grøn på 2,5 km, rød  på 5km, blå på 7,5 km,og sort på 

21km, dertil kom også en sort rute i Allerød på 22 km. 

DVL Nordsjælland har fået Ruth Pedersen valgt ind i Nationalparkrådet, der er et rådgivende organ 

for Nationalparkbestyrelsen i Kongernes Nordsjælland. Rådets opgave er at være med til 

udarbejdelse af nationalparkplaner, -  den første er netop sendt til høring. Vi er meget stolte over, 

at have fået en så engageret repræsentant fra  DVL med i dette råd. Det betyder, at vi kan få 

indflydelse og direkte informationer. DVLs interesser er primært gode vandrestier, faciliteter og 

adgangsforhold, men det er også at arbejde for naturen og at de mange kulturhistoriske spor 

bevares og genoprettes. 

Internt på bestyrelses – og planlægningsmøder har vi diskuteret arbejdsgange og hvad det  

indebære at være frivillig i vores forening, metoder til årsplanlægning og vejledning for turledere. 

Resultatet af det sidste kan ses på vores hjemmeside. 

Sværhedsgrader af turene. Vi har valgt, sammen med Viborg Afdeling, at fortsætte 

kategoriseringen af turene, hvor vi indeler sværhedsgraderne som grøn, blå, rød,sort – (lav, 

middel, høj) – tempo i timen og km. Ex. Blå/4/10. 

Sidste år i februar udsendte vi vores første Nyhedsbrev. Der er også nyhedsbreve for dem, der er 

særlig interesseret i Sverigesture. Det er Steen Malmlin, der redigere. 

Til slut vil jeg takke alle, der er med til at gøre Nordsjællands Afdeling til en afdeling, hvor 

forskellige ture og vandreoplevelser kan mødes. 

Formand Alice Ebbesen. 


