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Fremtidens arbejde 

Inspirationsdebat blandt medlemmerne på generalforsamlingen i 2020 

Kom med et eller flere forslag til ture, som du kunne tænke dig (gult papir) 

Flere ture på 5-10 km 

Kortere ture (fx 5 km) med naturvejleder. Fx kryddersnapsetur på Reersø 

Flere aftenture 

Flere ture med lavt tempo for at holde på de ældre 

Bustur til og tur på Albuen på Lolland (1 dag) 

Deltagelse i og fællesture med andre afdelinger (ex København, Amager fælled) 

Årstidsture dvs. 3-4 gange samme tur (som Gyrstinge sø, fx Bjerge strand (gerne modsat vej) 

1 dagsture: Skovtårnet, Eskildsø i Roskilde fjord, Saltholm, Gisselfeldt, Faxe kalkbrud, Nordskoven 
ved Jægerspris, Skibby til Østby i Hornsherred, Hedeland, Hven, Nordsjælland, Ø ture generelt. 

Flerdages ture: 4 færger omkring Isefjorden, Sverigesture, Jyderupstien fra Skarresø til Kongskilde, 
Gendarmstien, Samsø rundt, Fyn rundt. 

 

Hvilket indhold skal en god tur have (lyserødt papir) 

Variation i terræn og natur, gerne med udsigter 

Kortere fortællinger undervejs om natur, historie, ”røverhistorier” 

Præcis udmelding om pauser, længde osv. 

Temature, hvor der fortælles og pauseres mere end normalt. MEN det skal stå i annoncen. Også 
gerne besøg af ”ekspert”. 

A til B-ture med offentlig transport involveret. 

Multi-distance ture m flere turledere, så man kan vælge en kortere eller længere distance og 
alligevel følgers ad noget af vejen. 

 

Hvad lægger du vægt på når du vælger en tur? (Svar på grønt papir) 

Afstand fra bopæl 

At fylde bilen, når der er mere end 20 km. 

Blandet turlængde, både korte og lange 

Gentagelse af ture 

Har man kørt langt, skal der også gås nogle km 

Historiefortælling 

Kendte steder - gensyn 
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Lange ture – også med mulighed for at gå fra efter f.eks. 12-14 km. 

Lokalitet/område/geografien 

Maraton med forskellige distancer 

Minimum asfaltvej 

Moderat tempo 

Naturoplevelser  

Nye steder, også hvor man ikke har været før 

Præcisering af turens indhold, f.eks. fototur, stilletur eller et tema 

Spændende områder, der er beskrevet i turbeskrivelsen 

Turlængden – ture på 15-20 km 

Ugedagen – er det hverdag eller weekend ift. arbejde 

Underlaget  

Varieret natur 

 

Vilde ideer modtages også! (Svar på orange papir) 

Bridgewalking på Lillebæltsbroen 

Bustur med stop og gåture 

Eurorando 2021 i Rumænien 

Fototur  

Historisk tur med ”1864” som tema 

Kombineret cykel – og vandretur 

Kulturelle indslag på turen 

Mindre konkurrence ift. vandrekonceptet 

Mulighed for badning 

Synlig beklædning til turledere og bagstopper, som f.eks. Roskilde afdelings 

To dages tur på Susåen. Sejltur 1.dag og vandring 2.dag 

Ture til høje tårne i København eller andre byer 

Vandreture syd for grænsen – Nordslesvig, Dannevirke, Hærvejen 

Vandring kombineret med andre fysiske aktiviteter 


