
 

  

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL DEN NYE TURLEDER  
I DVL-AARHUS AFDELING  

 

 

Som ny turleder i afdelingen skal du være meget velkommen. Som vores landsformand 
plejer at sige, så er turlederne rygraden i DVLs virke. Derfor vil vi også gøre vores bedste, 
for at du kan føle dig godt modtaget. 
 
Vi håber, at du ved at læse dette vil føle dig informeret om: 

 Aarhus afdelingens nuværende praksisser for turlederens virke i afdelingen 
 Aarhus afdelingens politikker for turlederens virke i afdelingen 
 Hvordan kan jeg finde kortmateriale 
 Hvor og hvordan annoncerer og indtaster jeg mine vandreture 
 DVL hovedafdelings hjemmeside 

 

 
Aarhus afdelingens nuværende praksisser for turlederens virke i afdelingen  

 Turlederen forventes selvsagt at planlægge og afvikle ture i det omfang, han/hun 
selv ønsker det. I Aarhus afdelingen har vi ture af flere forskellige længder og 
varighed, og nye variationer ses gerne.  

 Det er også turlederens opgave at annoncere, eller sørge for at annoncere turene. De 
skal indtastes på www.dvl.dk, hvorfra de automatisk også annonceres i 
VANDRELIV (vejledning følger). 

 Efter turens afvikling, skal deltagerantallet meddeles til Toni (SMS til tlf.: 6074 
4331) til brug i vores statistikker. 

 To gange om året, forår og efterår, afholdes planlægningsmøder, hvor årets ture 
planlægges. 

 En gang om året tilbydes alle medarbejdere med ægtefæller i DVL-Aarhus  et lille 
arrangement med bespisning.  

 En gang om året inviteres alle turledere og bestyrelsen til en halv arbejdsdag, hvor 
løst og fast diskuteres og evt. nye arbejdsopgaver fordeles. 

 I marts måned afholdes den årlige generalforsamling. 
 
 
Aarhus afdelingens politikker for turlederens virke i afdelingen  

 Nedenstående politikker kan nærlæses i vores ”Lokale Regler”. Bilag 1 

 Som turleder aspirant skal du til at starte med planlægge og afvikle ture sammen 
med en erfaren turleder. Derefter kan du udnævnes som turleder . 

 Efter ”udnævnelsen” er det vigtigt, at du melder dig hos vores formand Henrik 
Smith-Hansen, tlf.: 8628 2643/ 5054 0348, mail: henriksh@ofir.dk , således at du 
kan blive medarbejderregistreret. Dette har tre funktioner: 

 du modtager et medarbejderlogin til DVL hjemmesiden 2) du er omfattet af en 
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fælles forsikring 3) du vil modtage DVL-NYT, hvori information til turledere og 
medarbejdere udsendes. 

 Du kan herefter ved først givne lejlighed deltage på et turlederkursus. 

 Transportudgifter ved afvikling af vandreturene kan refunderes både i forbindelse 
med prøvetur og selve turen. 

 Ansøgningen om refusion af transportudgifter (og evt. andre udgifter) skal 
indeholde: ansøgerens navn , ansøgerens konto nummer (reg.nr. og kontonr.), 
arrangementets art, dato for gennemførelse, deltagerantal ved ture, 
udgiftsdokumentation (kopi af billetter) samt ansøgerens underskrift.  

            Sendes til kasserer Søren-Peter Pedersen, Heibergsgade 8, 8000 Århus C 
            Tlf.: 8613  4788. Bilag 2 – Udgiftsafregnings blanket. 

 Deltagelse i Aarhus afdelingens vandreture er gratis, men kræver medlemskab. 

 Turene planlægges i videst muligt omfang med offentlig transport. Er dette ikke 
muligt arrangeres samkørsel. 

 På heldagsture skal der være to turledere, som begge kender ruten. 

 På dagsture kan hunde medtages, hvis turlederen vurderer, at det er muligt i forhold 
til den valgte rute. 

 To gange om året er der mulighed for at leje en naturvejleder til en tur. 

 Turene skal annonceres på DVLs hjemmeside og i VANDRELIV ( vejledning følger). 
 

Hvordan kan jeg finde kortmateriale 

 På DVLs hovedhjemmeside under ”Stier og Ruter” - ”Stier i Danmark” 
http://www.dvl.dk/naer-og-fjern/stier-i-danmark finder du oplysninger og links til 
foldere og pjecer, over alle eksisterende vandrestier i Danmark. 

 På http://download.kortforsyningen.dk/ kan du udsøge, bestille, downloade til din 
computer og derfra udprinte dine egne topografiske kort, nøjagtig over det område, 
som du har brug for. I løbet af et kvarter kan du have et kort, som er fuldstændig 
gratis. 

             Vejledning til dette findes som Bilag 3. 

 På Scanmaps http://www.scanmaps.dk/  kan du vælge og bestille et kort. Du vælger 
et udsnit(blok) af Danmark, som sendes til dig i løbet af et par dage og koster et par 
hundrede kroner, men kortet er fantastisk flot og dækker et stort område. 

 På I Forms hjemmeside http://iform.dk/ - ruteplanner, kan du indtegne, opmåle og 
udprinte din vandrerute. 

 http://www.wanderreitkarte.de/ - en tysk kortside, supergod. 

 Endelig har afdelingen hos Toni en del 4 cm topografiske kort og desuden 

turbeskrivelser,  som kan lånes ved henvendelse til Toni tlf.: 6074 4331. 
 

GPS: 

 Orienteringklubben Pan har nogle meget detaljerede kort over flere skovområder I 
Århus, de kan købes hos “Løberen” se udvalg her http://www.okpan.dk/web/koeb-
kort.html 

 Der findes detaljerede skovkort for Århus som kan findes her 
http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Park-og-skov/Skove/Find-en-
skov/Skove-ejet-af-Aarhus-Kommune.aspx# 
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 Til smartphones  og Tablets findes app'en: ViewRanger 
 

 Til Garmin GPS, I-phones og I-pads findes Topo Danmark. 
 

 

Hvor og hvordan annoncerer og indtaster jeg mine vandreture 

 I VANDRELIV bag på forsiden kan du læse, hvornår der er deadline for indtastning 
af ture. Du skal være i god tid med indtastningen. 

 Ved indtastningen af ture på www.dvl.dk  kræver det et medarbejder login.        
Derefter kan du logge dig ind under Medlemmer – login for medarbejdere –  
undervisning. Her finder du en vejledning på, hvordan du indtaster dine ture. Fra 
denne database hentes turene og annonceres automatisk i VANDRELIV og på 
lokalforeningens  hjemmeside. Hvis du har problemer med det, kan Kirsten 
Hermann kontaktes tlf.: 8627 2428/ 4140 2428, og hun kan guide dig igennem.  

 

 

DVLs hovedafdelings hjemme side 

 her finder du gode informationer, både om organisationen som helhed, men også 
brugbare værktøjer til turlederen. Især vil vi gøre opmærksom på følgende: 

            - om forsikringer 
            -  turledernetværk 
            -  turlederansvar 
            -  turleder actioncard 
            -  medarbejdermedlemsliste  - også beskrevet for de enkelte afdelinger 
            -  DVL nyt 
            -  og ikke mindst hele værktøjskassen   
 

 

 

Bilag 1  - Lokale regler 
 

Bilag 2 – Udgiftsafregnings blanket 
 

Bilag 3 – Manual til download af Geodatastyrelses kort 
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