
14. februar 2022 

Kære turledere 

Planlægning af maj/juni: 

Planlægningen af maj-juni 2022 nærmer sig. I kan se af kalenderen, at der allerede er fyldt godt op med - 

dels forslag til ture (blå) - dels allerede fastlagte/indskrevne ture (rød). 

Der kan sagtens blive plads til flere ture: 

- I weekender, hvor kun én dag er brugt 

- I bededagsferien, hvor der er tur til Livø; men der tager alle jo ikke med. Der kan godt være et 

tilbud til andre. 

- Pinsedag / 2. pinsedag 

- I weekenden 12-13. juni må der gerne være et tilbud til dem, der ikke tager med til Langeland. 

Torsdagsture: 

- 16/6 er ikke besat.  

- På 30/6 er der en aftentur, men det er egentlig en torsdagstur-dag, så der må også godt være et 

formiddagstilbud. 

Aftenture: 

Vi har tradition for aftenture i sommerperioden i de uger, hvor der ikke er torsdagsture, dvs. i ulige 

ugenumre. En aftentur bør være 7-8 km og starte kl. 19.00. På valgfri ugedag. 

- I flg. uger: 19, 21, 23 og 25. 

Vi holder planlægningsmøde på Skype tirsdag 1. marts kl. 19.00. Tilmeld dig mødet på turledersiden eller 

HER. Der kan du også indskrive dine turforslag. Også gerne ud over maj-juni. 

Turledermødet i maj (3. maj kl. 19.00) bliver fysisk i Fælleshuset i Nonbo Hede. Der vil vi bl.a. lave en første 

evaluering af denne form for turplanlægning. 

 

Viewranger / Outdooractive: 

Viewranger lukker helt ved udgangen af februar 2022. De fleste er vist kommet i gang med Outdooractive. 

Der er hjælp at finde i en udførlig vejledning på dvl.dk/outdooractive.  

Der er også mulighed for at deltage på onlinekursus i Outdooractive i DVL’s Vandrerakademi 5/3 og 18/3. 

Se mere her. 

 

Maraton: 

Skal vi have maraton 24/9 2022? Er der nogen, der melder sig som turledere? Vi tager det lige op på Skype-

mødet og igen 3/5. 

 

Mange vandrehilsner 

Vagn 

https://1drv.ms/x/s!AtTCKrLoLYUBgZkVNkX3uI6awFiGaw?e=pargDK
https://dvl.dk/viborg/medlem/turleder/
https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/tilmelding/tilmelding-til-planlaegningsmoede/
https://dvl.dk/outdooractive
https://dvl.dk/viden/dvl-vandrerakademi/

