
Beretning 2020 
 
Der var i 2020 planlagt 91 ture – der var 1535 der gik med, så der blev i alt gået 21616 km. 
Pr. 31 dec. var der 277 medlemmer i Viborg afd.  
 
I 2020 havde hed projektet topture – til trods for en del aflysninger grundet corona – var de 34 
ture kvalificeret som topture – vi var jo arrangør af et topmøde på Himmelbjerget sammen med 
Aarhus og Aalborg – som så meget andet i dette år blev der talt på finger kan vi afholde det eller 
kan vi ikke – det kunne vi så ikke, selvom vi var helt klar med 4 vandreture af forskellig længde – 
taler og bobler 
 
Og hvis vi lige skal dvæle lidt ved corona – har den lille irriterende virus (som en af mine 
børnebørn kalder den) besværlig gjort vores vandre liv en del i 2020 
Erik havde den sidste tur den 29. februar – så blev der lukket ned og vi kom først ud at vandre 
sammen igen den 18. maj – her blev der lukket op for vi måtte være ti med på tur. 
Stor respekt for vores turledere vi havde ikke mindre en 4 ture på samme dag – vi fejrede også dvl 
90-års fødselsdag. 
 
Samkørsel har vi af gode grunde ikke haft i 2020 
Og så ved jeg ikke om i har bemærket det men bollerne til formiddagskaffen er også væk, og det er 
med lidt bæveren i stemmen at jeg må sige en af de beslutninger bestyrelsen tog i dette år er at 
bollerne ikke kommer tilbage – det er sådan at vi er så heldige der kommer rigtig mange til vores 
ture – dette gør at det er et større arbejde for turlederen at få arrangeret det med boller 
 
 
Jeg vil gerne fremhæve vore turledere – de har virkelig været omstillingsparate i dette år. 
 
Der er blevet tænkt kreativt – der er blevet lavet dobbelt ture med en halv times mellemrum  
Der er blevet lavet pop op ture 
Der er lavet beskrivelser over ture man kunne gå alene. 
Der skal lyde en stor tak for jeres arbejde og kreative tanker så vi har kunne få så mange ud at gå 
som muligt. 
 
Det var så også året hvor vi stiftede bekendtskab med et landsdækkende tilmeldingssystem der 
gjorde det muligt at overholde det gældende forsamlingsantal. 
 
Også vores it-kyndige har været på overarbejde for at få tingene til at lykkedes tak for det. 
 
Men trods den lille irriterende virus det igen og igen kom på tværs af vore planer, blev der planlagt 
og gået 91 ture det er superflot. 
 
Vi var også heldige at kunne gennemføre 4 dage på redningsvejen i Thy – med overnatning på 
Stenbjerg kro. 
 
Og vores weekendtur gik også til det fantastiske Thy  



 
Og en ferie til Norge blev det også til lige grænserne lukkede. 
 
 En ny vandresti afprøvet Kalk Kaminoen på 30 km. der går fra Stoholm til Skelhøje 
 
Vores tradition med æbleskiver inden jul, blev til 7 vandreture 7 forskellige steder som blev 
afsluttet med bobler og lidt sødt der var forsvarligt pakket ind. 
Et anderledes år men alligevel men hvor vi trods restriktioner alligevel fadt ud i naturen, både hver 
for sig og sammen 
 
 


