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SMUKKE FORÅRSDAGE AFLØSTES AF BLÆST OG REGN 
 

En smuk store bededags aften kunne man finde ovenstående motiv fra Kastellet i København, 

men få dage efter var der blæst og regn, og der var ikke megen lyst til at komme ud på gåtur. 

Heldigvis var de tørre dage i flertal, og i løbet af maj måned var der mange ude for at opleve 

foråret på nærmeste hold. Nogle af vore medlemmer var på ture i udlandet, og de fik spændende 

oplevelser i henholdsvis Litauen med Rejseforeningen 007 og i Hessen med EVG-gruppen. De 

sidstnævnte deltog i slags holdkonkurrence, hvor man blev rangeret efter, hvor mange kilometer 

gruppens medlemmer havde gået. I holdkonkurrencen fik Holbæk Gangsport en fin 9. plads, 

mens holdet fra Jylland fik en 10. plads og København en 13. plads. Vore svenske bekendte fra 

Lundsbrunn kom ind på en fornem 5. plads. 
 
                                                     

 HOLBÆK GANGSPORT  -  altid et skridt foran 

 

JUNI – JULI 2017 



 

 

 HOLBÆK 

 GANGSPORT 

 Timianvej 11 

 4300  Holbæk 

 

 

 

 

Bestyrelse: 

Kirsten Frederiksen          -            formand 

E� kirsten@klweb.dk        � 60 55 84 45 
 

Rita Ellingsen             -                 kasserer 

E� ritaellingsen@mail.dk  � 20 88 83 13 
 

Jan Vilhelmsen           -           næstformand 

E� daadyrvej7@gmail.com � 22 61 26 79 
 

Lonni Larsen              -                 sekretær 

E� 10987654lonni@gmail.com � 42 19 99 42 
 

Henrik Sandberg     -     bestyrelsesmedlem 

E� hrs.sandberg@gmail.com  � 40 16 59 42 

 

Foreningens hjemmeside: 

www.holbaekgangsport.dk  
 

Ansvarlig redaktør:             Finn Henriksen 

Strandmøllevej 156                4300 Holbæk 

E� fhnrxn@gmail.com     � 59 43 16 87 

 

KÆRE MEDLEMMER 

Tæl skridt kampagnens første afdeling, som 

vi har deltaget i, er nu ovre. Næste 

kampagne kommer i uge 35 og 36. De, der 

var tilmeldt første gang, bliver også tilmeldt 

næste gang. Er der nogle, som vil deltage 

næste gang, så skriv jer på sedlen i klubhuset 

eller ring eller send en mail til Kirsten. Gerne 

lige efter at dette blad er udkommet. 

Søndag, 23. april var vi på en dejlig vandring 

på fra Nørrebro og Bispebjerg, desværre var 

kirsebærtræerne afblomstret, de var jo ellers 

målet for turen, men vi fik set så meget 

andet. Så der skal lyde en stor tak til Jørgen 

Runge for en god tur. Vi har aftalt en ny tur i 

København til næste forår. 

Søndag, 30. april havde vi vores første For-

årsvandring i Holbæk. Det var dejligt at se så 

mange deltagere i Holbæk. Vi havde besøg 

fra stort set hele landet. 

Vores Hvedetur onsdag, 10. maj blev til en 

våd tur, men alligevel mødte 36 op til gåtu-

ren, og bagefter blev der hygget med varme 

hveder i klubhuset. 

Vores busser til Ladywalk blev ikke fyldt op. 

Det lader til, at der ikke længere er den helt 

store interesse for at tage af sted samlet. Så 

vi vil drøfte i bestyrelsen, hvad vi gør 

fremover med Ladywalk. 

Så nærmer sommerens ture sig. Først tager vi 

til Sejerø. Ønsker man yderligere information 

om turen, skal man kontakte Rita Ellingsen 

på tlf. 2088 8313. 

Orø Rundt lørdag, den 5. august, tjek for fær-

getiderne fra Holbæk på Orø-færgens hjem-

meside, da vi før har oplevet ændringer i sid-

ste øjeblik. 

Så der er kun tilbage at ønske en rigtig god 

sommer til alle; jeg håber, at I får nogle gode 

vandre-oplevelser i de næste måneder. 

Med sommer-hilsen fra 

Kirsten Frederiksen. 

 
HOLBÆK GANGSPORT 

 

 



Orø Rundt 
 

Lørdag, den 5. august 2017. 
 

To startsteder. 

Start-sted 1: Østre Færgevej på Orø , ved informations skilt nær Østre Færge. 
 

Starttid: Kl. 9.00 - 10.30 på 15 -20 km. 

 Efter kl. 10.30 kun start på Orø Skole. 
 

Østre Færge - Afgang fra Hammer Bakke 21, 4050 Skibby 
Hammer Bakke: kl. 06.00-08.00 efter behov. Herefter hvert 20. minut. 
 

Start 2/mål: Orø Skole, Bygaden 50, 4305 Orø (tidligere 4300 Holbæk). 
Starttid: Kl. 09.00 -10.45 på 15- 20 km ruter 
 Kl. 09.00 -12.45 på 6 -12 - km ruter 
 

Holbæk-færgen: Afgang fra Holbæk 8:55 – 10:05 

 Afgang fra Orø til Holbæk kl. 14:50- 16:50 – 18:50 
 

Startgebyr: 25 kr. incl. diplom og IVV-stempel. 
 

Rastepladser: Der er rastepladser med håndmadder og drikke på ruterne. 
 

Slut-tid: Skolen kl. 16,30 
 

Færgerne: Oplys færge-personalet om, at du deltager i Orø Rundt. 
 

Personbilletter: Til færgerne kan kun købes på skolen. 
 

Biler: Medbringes for egen regning, betales ved overfart på begge færger. 
 

Tilmelding: På start-stederne. 
 

Hold: Et hold består af 11 personer til diplom og tilmeldes senest 30. juli. 
 Største hold modtager en hold-erindring, alle får et hold-diplom. 

 Navneliste sendes til Kirsten@klweb.dk  
 

Arrangør:  Holbæk Gangsport v/Kirsten Frederiksen, Timianvej 11, 4300 Holbæk. 
 

Oplysninger: Mobil 6055 8445, helst aften. 

 



 

Madpakketur til Reersø 
 

Søndag, den 30. juli 2017 
 

Mødested: Reersø Havn, 4281 Gørlev 
 

Mødetid: kl. 10 
 

Evt. fælleskørsel: Fra Klubhuset kl. 9 
 

Tilmelding: Ikke nødvendig 
 

Informationer om åbningstider og lignende samt Kløversti-kort udleveres ved 

start, så det er muligt at gå egne veje. 
 

Der tilbydes dog en ført tur på ca. 8 km. 
 

Efter frokosten, som vi tilstræber at spise sammen, er der rig mulighed for at få 

rørt benene yderligere, dels på stierne og på besøg i de små gallerier, kirke og 

museer. 
 

Medbring: Madpakke, drikkelse, siddeunderlag, klapstol eller lignende. 
 

Er du ikke til madpakke, er der mulighed for indkøb hos købmand, grillkiosk og 
fiskehandler (har menuer). 
 

Lad os nyde en søndag på det hyggelige Reersø 
 

Agnete Pedersen (tlf. 30 13 71 88) 



PROGRAM 
Sundhedsdagen i Holbæk på Ahlgade 
Lørdag den 24. juni 2017 kl. 10.00 – 14.30 

Tema: Sundhed – lyt til dine signaler 
 

Kom og deltag i Sundhedsdagen 
Vær med til at sætte fokus på din sundhed, besøg de mange 

boder på Ahlgade, bemandet med patientforeninger, 

sundhedspersonale fra Kommune, Region og flere andre. 

 

Kl. 9.40-10.00 ”H.C. og John” spiller og synger. Slutter af med 

fællessang. 

Kl. 10.00-     Boderne åbnes 

Kl. 10.00-10.15 Velkomst 

Jette Hansen, formand for Sundhedsdagen i Holbæk 

Jens Stenbæk, Regionrådsformand, Region Sjælland 

Søren Kjærsgaard, Borgmester, Holbæk Kommune 

Kl. 10.15-     Vinder af tegnekonkurrencen 

v. Borgmester Søren Kjærsgaard 

Kl. 10.00-14.00 Sundhedstegninger fra kommunens skoler 

i det store telt 

Kl. 10.30-     Holbæk Garden 

kl. 11.30-12.20 Karateklubben Nuetsu -Do JKA, Holbæk giver 

opvisning 

Kl. 12.45-   Hjertestop på Ahlgade /Region Sjælland 

DET STORE TELT: 

Kl. 10.30-12.00 ”Stress af” med TV-lægen” 

v/ læge Peter Qvortrup Geisling 

Ordstyrer: Nicolai Nicolaisen, Regionsråds- 

medlem 

kl. 12.15-13.15 ”Spiseforstyrrelser og selvskade” v/Steen  

Andersen, Generalsekretær, Landsforeningen  

mod Spiseforstyrrelser og selvskade. 

Kl. 13.15-13.45 Debatpanel - Spiseforstyrrelser og selv- 

skade: ”Hvad kan Holbæk Kommune og Region  

Sjælland tilbyde? 

Pernille Kruse, Byrådsmedlem 

Anne Ronex, Regionsrådsmedlem 

Nicolai Nicolaisen, Regionsrådsmedlem 

Ordstyrer: Steffen Lund, Direktør, Erhvervs  

Uddannelses Center Nordvestsjælland 

Kl. 14.00-14.30 Holbæk Kulturskoles Slagtøjshold 

”De gamle flødeboller” 

Kl.14.30      Afslutning v/ Ilse Rosenkilde Johansson,  

Hjernesagen 

Konferencier: Tidl. byrådsmedlem 

Carsten Fink 

 

 

 

Vi har modtaget ovenstående fine plakat vedrørende Sundhedsdagen i Holbæk, 

lørdag, den 24. juni 2017. Der var blot det problem, at plakaten var i format A3 i 

højden og A5 i bredden, og det er ikke lige et format, som er særligt håndterligt. 

Men da formålet med Sundhedsdagen jo er særdeles positivt, og da vi har været 

repræsenteret på Ahlgade i alle de foregående 9 år (så vidt man kan erindre), så 

ville det være synd ikke også at oplyse om arrangementet, når der nu er 10 års 

jubilæum. Derfor måtte plakaten lide den tort at blive skåret over og sat i to 

spalter, og formateringen er også lidt anderledes end på den oprindelige plakat, 

men indholdet er i øvrigt helt uforandret. Så hvis du kan afse en halv eller en hel 

times tid til en gåtur op og ned ad Ahlgade, bør du gøre det. Det er ganske inter-

essant.  



 

 

 

 

 

 

 

Meld dig til holdtur med Holbæk Gangsport  

Vi betaler startkortet til vandringen. 

Bogø Fødselsdags- og Jubilæums-vandring 

Lørdag, 12. august 2017 

Startsted/mål: Klubhuset ved Bogø Hallen, Skovvang 8, 4793 Bogø. 

Distancer: 5 - 10 - 20 km 

Sidste tilmelding torsdag, 3. august  

(Herefter er det for egen regning) 

Der vil er fælles-kørsel fra Klubhuset i Holbæk kl. 07:15 

Husk, at vi behøver ikke at kunne gå samme distance for at deltage som hold. 

Der er også mulighed for at købe mad og drikke på rastepladsen. 

 

Tilmelding på liste i Klubhuset eller mail kirsten@klweb.dk 

Ring eller send en SMS på 6055 8445 

 

 

 



TILBUD OM LIDT LÆNGERE TURE 

 

Det sker undertiden, at nogle af vore med-

lemmer kommer med forespørgsler om lidt 

længere ture, end de ugentlige traveture, som 

for det meste er på 5 – 8 km og kun sjældent 

kommer op på mere 10 km. Det er der hel-

digvis andre af vore medlemmer, som tager 

sig af. Især her i sommerperioden vil der 

være (og har været) nogle tilbud. Kig derfor 

huskelisten og plakaterne i bladet grundigt 

igennem, for det kunne jo være, at nogle af 

de averterede ture lige var noget for dig. 

 
Udsigt mod Holbæk fra Tuse Næs 

Som et eksempel på en af de tilbudte ture, 
kan det oplyses, at turen på Tuse Næs den 

17. juni blev besøgt af 12 af vore medlem-
mer, og de fulgte i en lang række efter turle-
deren, Annelise Bendtsen, som har den for-
del, at hun bor i lokal-området. Hun kunne 
derfor komme rundt på stier og veje, som 
ikke ret mange andre ville begive sig ud på. 
Ruten var placeret på den østlige del af Tu-
se Næs, hvilket vil sige nær Lammefjorden 
og Isefjorden, men på grund af det fine vejr 
og de pæne højder, der blev budt på, var der 
mange andre spændende udsigter. Da turen 
kom op på ca. 18 km, var der naturligvis 
også indlagt rastepladser undervejs, så man 

kunne få stillet sin tørst og sult. Den ene af 
rasterne var i øvrigt et sted nær en stor gård, 
hvor der var placeret et antal borde og stole, 
som vi kunne bruge, og samtidigt var der et 

antal større og mindre fugle i volierer, som 
man kunne kigge på. Det var meget interes-
sant. 

 
Ugen efter denne tur er der en tur fra Vippe-
rød på ca. 20 km, og det er faktisk 10. gang, 
at der er en sommertur i dette område. Det 
plejer at være en meget smuk tur, men der 
kan vise sig at være et lille problem, for der 

er kun plads til 25 deltagere, og ifølge ryg-
terne er det antal opfyldt. 

 
Senere på sommeren vil der være en tur til 
den lille halvø (tidligere ø), Reersø ved Sto-

rebælt. Her er der anlagt et sæt Kløverstier, 
hvilket vil sige 4 stier med forskellige di-
stancer, og man vil kunne gå én eller flere 
af dem. Hvis man ikke er begejstret for at 
gå på egen hånd, vil der være et tilbud om 
en ført tur på ca. 8 km. Når man er kommet 
gennem den tur, kan det jo være, at man er 
blevet mere sikker på sig selv og derfor tør 
begive sig ud på en af de andre ruter. Her i 
bladet er der indsat et opslag om turen, og 
man kan der se om starttid mv., men for en 
sikkerheds skyld, kan det lige oplyses her, 
at datoen er søndag, den 30 juli. 

 
Først på efteråret er der endnu et godt tilbud. 
Det kommer fra vort medlem på Langeland, 
Peer Johansen, som denne gang har plan-
lagt en tur øen Bågø i Lillebælt (vær op-

mærksom på, at der findes en anden ø med 
næsten samme navn – nemlig Bogø i Stor-
strømmen, og det er altså to meget forskel-
lige øer). Men turen til Bågø foregår altså 
lørdag, den 16. september. Der er mulighed 
for at vælge mellem 3 forskellige distancer 
på ca. 5, 10 og 15 km. Der forventes at være 
afgang fra Holbæk ca. kl. 8, men det er 
endnu for tidligt at melde endeligt ud, for 
der kan jo være ændringer i fartplanen. Til-
svarende er den forventede afgangstid fra 
Bågø sidst på eftermiddagen, så det kan må-
ske betale sig spise sin aftensmad i Assens. 

Der er mere om denne tur i næste blad. 



PÅ EVG-TUR TIL LIMBURG AN DER LAHN 

 
I pinsen 2017 – eller mere præcist fra den 
1. til den 5. juni blev der arrangeret bustur 
til de årlige EVG-Vandredage, som denne 
gang blev afholdt af Det Europæiske Van-
dreforbund (V-EVG) i Limburg an der Lahn, 
som er en mellemstor by ca. 60 km nord for 
Frankfurt am Main. Egentligt skulle turen 
være afholdt i Østrig, men da ingen ad de 
østrigske foreninger havde tilbudt sig som 

arrangør, fandt det internationale forbund 
en interesseret vandreforening i Limburg, 
og det var bestemt ikke noget dårligt valg. 
Ruterne var på de sædvanlige 7, 14, 21 og 
42 km, alle i smukke landskaber, startstedet 
var en stor og rummelig markedshal, og der 
var masser af parkeringspladser. Under-
holdningen var righoldig og varieret, og det 
eneste kritikpunkt var faktisk, at lydanlæg-
get ikke var særligt anvendeligt i en hal 
med dårlige akustikforhold, og det gjorde, 
at 90 % af det, som blev sagt, var umuligt 
at forstå – også for dem, som ellers forstår 

godt tysk. 

 
Niederwald monumentet ved Rüdesheim 

Den 2. juni var det tid at tage på ekskursion 
i området, og buschaufføren foreslog, at vi 

skulle køre en tur til Rhinen og Rüdesheim, 
for der var meget spændende at se. Det viste 
sig at være sandt, og det første vi besøgte, 

var det store monument for Tysklands sam-
menslutning til et rige i 1870’erne. Monu-
mentet kaldes derfor for Germania. 

 
Limburgs store domkirke, 

som ruterne kom lige forbi 

Alle ruter havde et afsnit, som gik igennem 
det middelalderlige centrum af byen, hvor 
blandt andet den gamle domkirke kunne be-
søges. Ellers var der strækninger langs med 
den smukke flod og på de længere ruter også 
en del bakker (ikke bjerge) som skulle for-
ceres. Nogle af deltagerne blev om lørdagen 
generet af nogle regnbyger, mens andre – 
endda på 42 km-ruten helt slap for regn. 

På forsiden af dette blad er fortalt lidt om re-
sultatet af holdkonkurrencen. 

Næste års Europa Vandredage bliver afholdt 

i Schweiz i byen Hirschtal i kanton Aargau 
i dagene fra 18. til 20. maj. Om der bliver 
arrangeret fællesrejse fra Danmark dertil, er 
sandsynligt, men om det bliver med bus el-
ler fly kan endnu ikke oplyses, da der skal 
være mindst 35 (eller flere) med bussen, før 
det kan klares til en fornuftig pris. Men vi 
har jo også tidligere forsøgt med fly, og det 
kan godt lade sig gøre. 



NYE  MEDLEMMER 
 

Vi har denne gang den store glæde at kunne 

byde velkommen til følgende nye medlem-

mer: 
 

MARIANNE SCHWARZ, Holbæk 

ELISA NORD, Gislinge 

ELI CLAUSEN, Holbæk 

Vi håber, at I vil føle jer rigtigt velkomne i 

foreningen, og I vil udnytte de mange til-

bud, som foreningen tilbyder. 

����� 

☺ 

RUNDE DAGE 
 

Efter gennemgangen af kartoteket er det 

konstateret, 

at 

Else Nielsen, Holbæk, mandag, 26. juni kan 

fejre sin 70 års fødselsdag, 

at 

Børge Moeslund, Stensved, tirsdag, 27. ju-

ni kan fejre sin 70 års fødselsdag, 

at 

Lis B. Olsen, Holbæk, mandag, den 3. juli 

kan fejre sin 75 års fødselsdag, 

at 

Lone Birch, Asnæs, mandag, den 10. juli 

kan fejre sin 65 års fødselsdag, 

at 

Susanne Schmidt, Værløse, torsdag, den 

13. juli kan fejre sin 65 års fødselsdag, 

at 

Søren Mahler, Bjergsted, onsdag, den 19. 

juli kan fejre sin 80 års fødselsdag, 

at 

Anni Larsen, Holbæk, søndag, den 23. juli 

kan fejre sin 65 års fødselsdag, 

at 

Susan Helmbo, Holbæk, søndag, den 23. 

juli kan fejre sin 60 års fødselsdag, 

at 

Hardy Preben Larsen, Hagested, tirsdag, 

den 25. juli kan fejre sin 70 års fødselsdag, 

samt at 

Jane Nielsen, Holbæk, fredag, den 4. august 

kan fejre sin 50 års fødselsdag. 

 

Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke med de 

runde fødselsdage; og vi håber hyppigt at se 

jer på turene rundt om i landet. 

����� 

 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 

I den kommende periode er der kun en en-

kelt tur, som kan tilbydes, nemlig: 
 

10. Vandring ved Vejle Fjord, som afhol-

des lørdag, den 29. juli med afgang fra Hol-

bæk kl. 06.30. Der er ruter på 3, 6, 13 og 

25 km. 
 

Afgangsstedet i Holbæk er ved Klubhuset, 

Højen 36, 4300 Holbæk. 
 

Tilmelding til turen skal ske senest to dage 

før afgang til Finn Henriksen på � 59 43 

16 87. Det er lettest at træffe ham efter kl. 

20, eller send evt. en mail. 



� 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport 

Mange tak for den fine hilsen, 

jeg modtog til min fødselsdag! 

Med venlig hilsen 

Bodil N. Hansen, Holbæk. 

 
Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for Holbæk Gangsports hilsen 

til min fødselsdag. 

Mange hilsener 

Anni Ratjen, Regstrup 

 
Kære Holbæk Gangsport. 

Hjerteligt tak for det fine kort i anledning 

af min 65 års fødselsdag i maj. 
 

Inger Nelander, Holbæk 

 
Kære Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for al opmærksomhed til min 

85 års fødselsdag d. 7. maj 17. 

Kærligst, 

Anne Nielsen, Holbæk 

 
Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for foreningens hilsen 

til min 75 år fødselsdag. 
 

Ole K. Jensen, Køge 

 
Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for foreningens hilsen 

og gave til min 65 år fødselsdag. 
 

Finn Henriksen, Holbæk 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vi siger selv tak for de pæne ord og ønsker 

vore runde fødselarer alt godt for fremtiden. 

 
MILEPÆLEN 

 

Følgende har passeret en milepæl: 
 

Finn Henriksen, 1.400 ture, EVG 

Aase Berg, 19.000 km, TRIM 

Claus Berg, 19.000 km, TRIM 

Finn Henriksen, 150.000 km, - - - - 
 

Alle ønskes tillykke med præstationen, og 

god fart fremover. 

Husk at levere oplysningerne til Milepælen, 

når I har passeret et rundt tal. 

 

 

Fra den 18. august – 10. september 

Brochuren for ture i Holbæk Kom-

mune kommer sammen med næste 

blad, så vi beder jer om ikke at tage 

de brochurer, som kommer til at lig-

ge rundt omkring. Men fortæl gerne 

venner, kolleger, familie og andre, 

som I møder om denne fantastiske 

mulighed for at lære et nyt vandre-

område at kende. Hvis I har lyst til 

at se turene allerede nu, så kig på 

www.vandrefestival.dk Her er både 

ture i vores kommune og i resten af 

vores region. I Holbæk Kommune bli-

ver der i år 18 ture, den korteste er 4 

km, den længste 20 km. 



HUSKELISTEN  DEL  1 

 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver mandag kl. 15.30. Turene foregår nu med forskellige startsteder, se nedenfor ! 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der en travetur på 3 - 8 km fra Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk. 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 – 1½ timer. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der en travetur på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, 

Teglværkskrogen 4 – 6, Asnæs. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Ud over turene, der er listet op ovenfor, er der følgende tilbud: 

Hvor ikke andet er anført, er turene på 10 - 12 km. Mandagsturene kan være lidt kortere. 

onsdag 21. juni kl. 19.00 fra Knabstrup Station,  Stationsvej 2,  Knabstrup,  4440 Mørkøv 

søndag 25. juni kl. 08.20 fra Havnsø Havn,  ca. 6, 15 og 31 km,  SEJERØ RUNDT 

mandag 26. juni kl. 16.00 fra P-plads ved Gl. Lejre museum, Orehøjvej 4, 4320 Lejre 

onsdag 28. juni kl. 19.00 fra P-plads ved kirken,  Sct. Bendtsgade 9,  4100 Ringsted 

mandag 03. juli kl. 15.40 fra P-plads ved Vadestedet, Strandmøllevej 249, Holbæk 

onsdag 05. juli kl. 19.00 fra Spar i Jyderup, Holbækvej 100, 4450 Jyderup 

mandag 10. juli kl. 16.00 fra P-plads i Hønsehalsskoven, Hønsehalsvej, Løserup, Tuse Næs 

onsdag 12. juli kl. 19.00 fra Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø 

mandag, 17. juli kl. 16.00 fra P-plads ved Skarresø Camping, Slagelsevej 40, 4450 Jyderup 

onsdag 19. juli kl. 19.00, fra Havnsø Havn, Havnepladsen, 4591 Føllenslev 

mandag 24. juli kl. 15.50 fra P-plads ved Hagested hallen, Hagested, 4300 Holbæk 

onsdag 26. juli kl. 19.00, fra P-plads ved Sandskredsvej 10, 4500 Nykøbing 

søndag 30. juli kl. 10.00 fra Reersø Havn, 4281 Gørlev, en ført tur på 8 km mv. 

mandag 31. juli kl. 16.00 fra P-plads ved Hvalsø Skovvej, Hvalsø Skov, 4330 Hvalsø 

onsdag 02. aug. kl. 19.00 fra Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk 

lørdag 05. aug. kl. 09.00 fra Orø Skole, Orø Rundt, 5, 12, 15 og 20 km, se mere i brochure 

mandag 07. aug. kl. 16.00 fra P-plads ved Ejby Havn, Ejby Havnevej 100 A, Kr. Hyllinge 

onsdag 09. aug. kl. 19.00 fra P-plads for enden af Kyndeløse Strandvej, 4070 Kr. Hyllinge. 

På hjemmesiden www.holbaekgangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den fulde 

adresse. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSKELISTEN  DEL  2 

 
lørdag 17. juni SLAGELSE MARCH,  kl. 06.00 - 11.00, IVV 
søndag 18. juni VUC,  Oehlenschlægersgade 6-8,  4200 Slagelse,  10, 25 og 40 km 
 

lørdag 24. juni MARIBO SØERNE RUNDT,  kl. 10.00, (førte ture), - - - - 
  Frilandsmuseet,  Heinckesvej 5,  4930 Maribo,  10 og 22 km 
 

lørdag 24. juni VIPPERØDTUREN,  kl. 09.00, (ført tur), - - - - 
  Dådyrvej 7,  4390 Vipperød,  20 km  (tilmelding til 22 61 26 79) 
 

søndag 25. juni SEJERØVANDRING,  kl. 08.20 (mødetid ved færgen), IVV 
  Havnsø Færgehavn,  4591 Føllenslev,  6, 15 og 30 km 
 

fredag 30. juni BORNHOLM RUNDT,  3700 Rønne,  kl. 11.00,  30 km EVG 
lørdag 1. juli Nordlandshallen, 3770 Allinge,  kl. 05.30 – 06.30,  45 km 
søndag 2. juli Nexø Skole,  3730 Nexø,  kl. 05.00 – 06.00,  50 km 
 

lørdag, 8. juli FØDSELSDAGSTUR I GRIBSKOV,  kl. 09.00 – 12.00, IVV 
  Kernehuset,  Helsingevej 2,  3400 Hillerød,  5 og 10 km 
 

søndag 23. juli JUL I JULI,  kl. 11.00, EVG 
  Pjerrots Hus,  Dyrehavsbakken,  2930 Klampenborg,  2½, 5, 6 og 10 km 
 

søndag 30. juli MADPAKKETUR TIL REERSØ,  kl. 10.00, - - - - 
  Reersø Havn,  4281 Gørlev,  fra 3 km til ca. 15 km 
 

lørdag 5. aug. VANDRING ORØ RUNDT,  kl. 09.00 – 12.45, IVV 
  Orø Skole,  Bygaden 50,  4305 Orø,  6, 12, 15 og 20 km 
 

lørdag 12. aug. FØDSELSDAGS- OG JUBILÆUMSVANDRING, kl. 09.00-12.00, IVV 
  Klubhuset ved Bogøhallen,  Skovvang 8,  4793 Bogø By,  5, 10 og 20 km 
 

søndag 13. aug. KLINTEVANDRING,  kl. 09.00 – 11.00, EVG/IVV 
  Stevns Fyr,  Fyrvej 2,  4660 Store Heddinge,  5, 10 og 20 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  5. august  2017. 

MEDLEMSNYT  FOR  HOLBÆK  GANGSPORT 

Redaktion: 

Finn Henriksen 

Strandmøllevej 156 

4300  Holbæk 
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Returneres ved varig adresseændring 

  


