
15. august 2022 

Kære turledere 

Førstehjælpskursus: 

Der mangler tilmeldinger til førstehjælpskurset 11/9. Pt. kun 6 tilmeldte (Pernille, Finn, Birthe, Gerda, 

Svenne, Vagn). Se nu at få meldt dig til!  Tilmelding til førstehjælpskursus - Viborg Afd. (dvl.dk) 

 

Planlægning af november og december – Skypemøde 6/9. 

Kalenderen er nu gjort klar til, at du kan begynde at melde ture in for november og december – og gerne 1. 

uge af januar. 

En enkelt tur er skrevet med rødt; den kan der ikke ændres på, da den allerede er offentliggjort. 

Ture i ugen mellem jul og nytår har vist sig at være populære, så byd gerne ind her, fx 25/12 eller 26/12 – 

og måske en torsdagstur 29/12. 

Torsdagsture i 2023 skifter til at blive i ulige uger, så der er én igen 5/1. Skiftet er for at undgå de ”skæve 

helligdage” på torsdage i forbindelse med påsken. 

Skriv turforslag ind, som du plejer, allerede nu på turledersiden og tilmeld dig (eller meld afbud) til Skype-

turledermødet 6/9 på samme formular: Tilmelding til planlægningsmøde 6/9-22 - Viborg Afd. (dvl.dk). 

Jeg er på ferie på Færøerne fra 18. – 29. august, men skal nok forsøge løbende at få forslagene overført til 

kalenderen. Det vil typisk ske om aftenen. 

 

Ny turleder 

Marianne Sørensen tager på turlederkursus i starten af september og indtræder i kredsen af turledere. 

Marianne har lavet flere ture som gæsteturleder i Skiveområdet, så hun kender godt vores måde at arbejde 

på. Velkommen til Marianne! 

 

Lidt opfriskning 

Et par retningslinjer, der trænger til opfriskning: 

- Turlængde og sluttid: Husk at holde turen inden for det kilometertal og den tidsramme, der er fastsat i 

programmet! Lav den hellere for kort end for lang. 

- Torsdagsturene: Konceptet er: ”Torsdagsturene er for dig det ikke kan eller vil gå så langt og så hurtigt”. 

Tænk over det, når du tilrettelægger (og gennemfører) en torsdagstur. 5 – 7 km længde og hastigheden 

max 4 km/t, sværhedsgraden ikke sværere end blå. 

 

 

Mange vandrehilsner 

Vagn 

https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/tilmelding/tilmelding-til-foerstehjaelpskursus/
https://1drv.ms/x/s!AtTCKrLoLYUBgZlDpbQGfA31tf2_gQ?e=0o98Hh
https://dvl.dk/viborg/medlem/turleder/
https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/tilmelding/tilmelding-til-planlaegningsmoede/

