
Beretning Dvl-Esbjerg 2022

Vi har pt. 353 medlemmer. Ved udgangen af 2020 havde vi 386 medlemmer, dvs et fald på 33 
medlemmer. Vi fik 40 nye medlemmer i 2021

Heldigvis er der en trofast skare som møder op igen, igen til turene og heldigvis har vi mange trofaste 
turledere som planlægger ture rundt om i vores afdelings geografiske område og også på andre 
afdelingers vandrestier. 35 turledere sørgede for et alsidigt program i 2021. Vi kan også byde 
velkommen til 3 nye turledere:

Henning Vissing Jacobsen
Carl Henning Høy
Susanna Thorup

Når der skal planlægges ture, er det selvfølgelig vigtigt at vi tilgodeser alle hjørner af vores afdeling. 
Kortet viser hvor vores område og teksten hvor medlemmer bor og hvor vores ture gik hen i 2021.

Kort over Dvl-Esbjergs geografiske område

Medlems fordeling i Dvl-Esbjergs område ( ) + antal ture i området 2021

Vestkysten: Oksbøl (2), Nørre Nebel (4): 14 ture

Varde (19), Tistrup (1), Ansager (3), Ølgod (7): 6 ture

Fanø (12): 6 ture

Esbjerg (233), Årre (3), Tjæreborg (3): 20 ture + 6 aftenture + 21 mandagsture + 8 korte tirsdags ture

Bramminge (13), Gørding (1): 2 ture

Ribe (9), Mandø (0): 3 ture

Grindsted (3) Vorbasse (1), Billund (5), Sønder Omme (0): 2 ture



Vejen (11), Brørup (3), Holsted (1), Hovborg (1), Gesten (1): 2 ture

Udover turene i vores egen område, havde vi 11 ture til andre steder i Danmark.

Trods aflysninger blev der afviklet 86 hverdagsture, 9 hovsature og 4 overnatningsture

Her er en lille kavalkade fra årets ture.

Januar

Året startede på bedste Corona vis med at vi kun måtte samles 10 ad gangen. Vi planlagde derfor 3 
ture med forskudt start til tirsdagens og onsdagens traditionsrige Nytårstur - Nytårskur ture. Også 
tirsdagens 5 km. tur blev afviklet med bobler og kransekage. Så var det slut igen. Allerede tirsdag 
måtte vi aflyse onsdagens tur og turene resten af januar, da de nye retningslinjers sagde at vi kun 
måtte mødes 5 ad gangen. Det betød også at generalforsamlingen 2021 måtte aflyses. Den store 
nedlukning varede helt frem 2. marts. hvor vi måtte mødes 25 ad gangen.

Marts

Vi måtte nu samles 25 personer - og det krævede tilmelding



Første tur gik til Nysø med Jonna og Vivi som turledere.

og årets første søndagstur gik til Kærgård Klitplantage med Arne som turleder.

April.

Den første tur hvor vi måtte mødes op til 50 personer var til Nymindegab midt april med Oda og 
Børge som turledere.


