
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Afdelingens Vejledning til turledere 
 
 
Som turleder i Dansk Vandrelaug udgør du rygraden i DVL`s virke. Vandreturene er det, 
der bringer os sammen og giver os fælles oplevelser. Populært kan det siges, at vores 
vandreture går på tre ben MOS – et Motions ben, et Oplevelsesben og et Socialt ben, og alle 
turlederne har hver deres fortolkning af, hvordan dette kan udfoldes. Det gør turene ekstra 
spændende.  
I det nedenstående finder du  

•  inspiration til planlægning og afvikling af din tur 

•  Aarhus afdelingens forventninger til dig som turleder 

•  Aarhus afdelingens tilbud til dig som turleder 

•  vejledning til annoncering af ture  

•  Kort materiale  
 
Inspiration til planlægning og afvikling af din tur  
På DVL´s hovedhjemmeside finder du en Vejledning for turlederen . Den indeholder 
inspiration til, hvordan man planlægger og afvikler sin tur, og en del nyttige links.       
 
 
Aarhus afdelingens forventninger til dig som turleder 

⚫ Det forventes at turlederen læser og kender afdelingens Lokale Regler og agerer i 
overensstemmelse med disse.  BILAG 1, Lokale Regler 2019. 

 
⚫ Det forventes at turlederen i forbindelse med udgiftsafregning, anvender Blanket til 

udgiftafregning. Denne sendes til kasserer Henrik Smith Hansen, e-mail: 
aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk . BILAG 2, Blanket til udgiftsafregning. 

 
⚫ Det forventes at turlederen i forbindelse med ansøgning om økonomisk støtte til 

ekstraudgifter i forbindelse med en vandretur anvender Blanket til ansøgning om 
økonomisk støtte til en tur. BILAG 3. Denne sendes til kasserer Henrik Smith 
Hansen, e-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk . 

 

 
⚫ Det forventes at turlederen ansvarligt melder vandreturenes deltagerantal til 

kasserer Henrik Smith Hansen, e-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk eller 
tlf. 5054 0348. Tallene er nødvendige i vores turstatistik, som danner grundlag for 
de tilskud, vi får og dermed vores økonomi. 

https://onedrive.live.com/?authkey=!AIk1G3zKlTILn1E&cid=97841C2FC9FA2CE0&id=97841C2FC9FA2CE0!64951&parId=97841C2FC9FA2CE0!56136&o=OneUp
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⚫ Det forventes, at turlederen selv annoncerer sine ture og taster dem ind i 

turdatabasen – se vejledning nedenfor. 
                                                                                                                                                
 
Aarhus afdelingens tilbud til turlederen 

⚫ Efter ”udnævnelsen” som turleder, er det vigtigt, at du melder dig hos afdelingens 
formand: aarhus.formand@danskvandrelaug.dk , således at du kan blive 
turlederregistreret. Dette har flg. Fordele 1) du kan oprette dig med et medlemslogin 
på DVL´s hjemmeside. Den skal du bruge ved indtastning af ture på turdatabasen 
2)du er nu omfattet af en fælles forsikring og 3) du vil modtage DVL-nyhedsbreve, 
hvori information til turledere og frivillige medarbejdere udsendes. 

 
⚫ Aarhus afdelingen tilbyder med mellemrum førstehjælps kurser, som du kan deltage 

i. Turledere, som afvikler heldagsture får en lille førstehjælps pung med det mest 
nødvendige førstehjælps udstyr. Den skal de selv vedligeholde mod refundering af 
udgifterne. 

 
⚫ Som turleder i Aarhus har du adgang til en dropbox, som bl.a. indeholder et 

omfattende turarkiv til fri afbenyttelse. Derforuden findes alle afdelingens 
planlægningskalendere i turlederdropboxen. 

 
⚫ i Aarhus afdelingen kan turlederen søge om økonomisk støtte til en vandretur med 

et ”extra indhold”. Guidelines BILAG 5  for bevilling af en sådan støtte kan læses i 
turlederdropboxen. Her finder du også ansøgningsskemaet BILAG 3. 

 
⚫ I afdelingen holdes der løbende planlægningsmøder for de forskellige grupper af 

turledere. Her planlægges selvsagt årets ture.  Planlægningskalenderne findes i 
turlederdropboxen. 

 
⚫ En gang om året tilbydes alle frivillige med ledsager i  Aarhus afdelingen en udflugt 

med bespisning. 
 

⚫ En gang om året inviteres alle turledere og bestyrelsen til en frivillige-arbejdsdag, 
hvor løst og fast diskuteres, og nye ideer kan udvikles. 

 
 

Sådan annoncerer turlederen sin tur 
⚫ Turlederen har selv ansvar for annoncering af sine ture. Det gøres ved at indtaste 

turene på turdatabasen, som du finder her 
https://danskvandrelaug.membersite.dk/ – følg vejledningen i det nedenstående 
link. 

⚫ Dealines for indtastning i turdatabasen er altid den 25. i ulige måneder. 
⚫ Ved indtastning af ture i turdatabasen kræver det et medlemslogin og at du er 

registreret som turleder. 
⚫ Her følger Vejledningen til indtastning af dine ture  
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Kort materiale 

• 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 6. 

• 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. 

• Der findes skovkort for Århus som kan finder her: https://aarhus.dk/borger/kultur-
natur-og-idraet/ud-i-naturen/parker-og-skove/foldere-og-pjecer/#3   

 

 
            GPS: 

• Bruger du en GPS og skal du bruge et gratis opdateret Open Street kort hertil, så 
kan du finde disse her: http://garmin.openstreetmap.nl/ . Det er en hollandsk side 
hvor du finder løbende opdaterede OSM kort, som både kan vælges som dele af et 
land eller som et helt lands kort. Vejledningen til download og installation af disse 
kort findes som BILAG 7. 

⚫ Regler for adgang til naturen finder du her: BILAG 8. 
 

 

 

 

Idé: Lone Bossen,  Merete Bavngård Terkelsen 
Tekst: Lone Bossen 
Links og sparring: Leif Sørensen  
Kort manual: Kirsten Hermann, Leif Sørensen,   
 

 
Godkendt på bestyrelsesmøde den  26. marts 2019 
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BILAG  

 
BILAG 1: Lokale regler 
 
BILAG 2: Blanket til Udgiftsafregning 
 
BILAG 3: Blanket til ansøgning om økonomisk støtte til en tur. 
 
BILAG 5: Guidelines ved bevilling af økonomisk støtte 
                                                                               
BILAG 6: Geodatastyrelsens kort - download manual 
 
BILAG 7: OSM kort – download manual 
 
BILAG 8: Regler for adgang til naturen 
 
 
 
 
 


