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SOMMEREN HOLDER STADIG VED – EFTER TRE MÅNEDER 
 

I år begyndte sommeren allerede i maj måned, og i tiden siden har det været solen, som har 
været helt dominerende. Regn har der været minimalt af – i modsætning til sidste års meget 
fugtige og noget kedelige vejr. Blæsten har heller ikke være særligt slem, men solen har sendt 
den ene rekord efter den anden ned over os: Antal af sommer- og tropedøgn, antal af soltimer 
og temperaturer af sydeuropæisk karakter. På billedet herover ses en flok deltagere på en af 
sommerturene, turen til Reersø i juli. De synes at have det rart i det fine vejr. 
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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 janvilhelmsen@godmail.dk  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 

 
Sommeren er over os og har været det læn-
ge. Det har det været i mange dage nu, og 
det er varmt, når vi går ture, og måske er 
varmen med til at lægge en dæmper på os, 
af hvad vi kan præstere i denne varme. Jeg 
har modtaget en del klager, over at der gås 
for stærkt på en del af turene, det er både 
aften- og dagture, og at turlederne ikke kig-
ger bagud for at holde øje med, om alle er 
med. Det skal vi da have styr på, men man 
må også godt sige det på turen eller bagefter 
til turlederen. Så vi alle får en god tur. Så 
må vi have den igen. Det er turlederen, der 
bestemmer farten og turen. Ellers må vi op-
rette et turbo-hold, som selv går deres tur i 
højt tempo, hvis der er dette behov. 

NYHED 

Vi flytter vores dagture til Værftet fra: 

Mandag 10. september kl. 10.00 

Mandag 10. september kl. 15.30 

Tirsdag 11. september kl. 10.00 

Onsdag 12. september kl. 18.00 

Torsdag 12. september kl. 10.00 

Adressen er Havnevej 7, 4300 Holbæk 

Vi håber så, at alle kan finde derned, og at 
man selv orienterer sig om, hvor man kan 
parkere. 
Vi glæder os til at se jer i de nye omgivelser, 
og lad os så få det bedste ud af flytningen. 
Vi i bestyrelsen vil gøre, hvad vi kan for at 
få det til at gå fint fremover på vores nye 
sted. Lad nu være at tage alle bekymringer-
ne på forskud og vent med at stille en masse 
unødige spørgsmål, til de eventuelle proble-
mer dukker op, for vi i bestyrelsen er lige så 
spændte, som I er på det nye, der skal ske. 
 
Orø Rundt fik i år igen besøg fra Gribsko-
vens Hårde kerne, som kom med et hold på 
46 personer, og Alugod stillede et hold på 14 
personer, foruden en masser jyder, som var 
stået tidligt op for at tage til Orø. Vi fik nog-
le enkelte regndråber derovre, men ikke no-
get af betydning, det var dejligt vandrevejr. 
Tak til alle vores hjælpere, som bare får det 
hele til at fungere så dejligt. Det er en for-
nøjelse at være sammen med jer alle og det 
gode humør, som I altid kommer med. 
 
Tæl Skridt Kampagnen kommer igen i uge 
36 og 37, og vil man deltage, så ring eller 
mail til Jan Vilhelmsen se under bestyrel-
seslisten i bladet. I skal være tilmeldt senest 
den 18. august. 
 
Med dette blad følger en folder om Vandre-
festivalen, som starter 18. august med en tur 

 



Tempelkrogen rundt. Denne tur er på 16 
km, men der kommer også ture, som ikke er 
så lange. Vi håber, at I vil støtte os og kom-
me med på disse dejlige ture samt være med 
til at tage godt imod en masse gæster, som 
hvert år besøger os på disse ture. 
 
Som nok alle ved, trådte en ny datalov i kraft 
og på vores hjemmeside er der et opslag om, 
hvordan vi håndterer de data, som I afleve-
rer til os. De oplysninger, som I har givet, er 
navn og adresse samt fødselsdag og mail-
adresse og tlf.nr. Dette vil løbende blive op-
dateret, når der skar ændringer i bestyrelsen 
eller anden ændring. 
 
Så en anden opfordring, som gælder i denne 
varme, sørg nu for at få noget at drikke med. 
Vi har set nogle, som mangler væske på 
nogle ture, så vær alle med til at holde øje 
med hinanden, og se om alle kommer med 
og har det godt på turen. 
 

En varm hilsen 
Kirsten Frederiksen 

 

 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 
Der søges arrangeret fælles-transport til føl-
gende ture i de næste par måneder: 
 
Fødselsdagsvandring på Bogø, lørdag, den 
11. august med afgang fra Holbæk kl. 07.00. 
Der er ruter på 5, 10 og 20 km. 
 
Sommertur ved Skarresø, lørdag, den 11. 
august med afgang fra Holbæk kl. 07.45. 
Der er en ført tur på 20 km. 
 

Klintevandring, søndag, den 12. august 
med afgang fra Holbæk kl. 07.15. Der er 
ruter på 5, 10 og 20 km. 
 

Gribskov-vandring, lørdag, den 18. august 
med afgang fra Holbæk kl. 07.30. Der kan 
gås max. 15 km på denne tur, da man skal 
være i Ågerup ved Vipperød senest kl. 13. 
 

Ræthingemarch på Midtfyn, søndag, den 
19. august med afgang fra Holbæk kl. 06.30. 
Der er ruter på 5, 10, 17, 22 og 30 km. 
 

Furesøvandring, lørdag, den 25. august 
med afgang fra Holbæk kl. 07.40. Der er 
ruter på 5, 10 og 20 km. 
 

Østsjællandsmarch, søndag, den 2. sep-
tember med afgang fra Holbæk kl. 07.40. 
Der er ruter på 5, 10 og 20 km. 
 

Sydhavsvandring, søndag, den 9. septem-
ber med afgang fra Holbæk kl. 07.00. Der 
er ruter på 5, 10 og 20 km. 
 

Fødselsdagsvandring, søndag, den 16. sep-
tember med afgang fra Holbæk kl. 07.40. 
Der er ruter fra 5 til 25 km. 
 

Med mindre andet er angivet, skal tilmel-
ding til turene ske senest to dage før afgang 
til Finn Henriksen på  59 43 16 87. Det er 
lettest at træffe ham efter kl. 20, indtal evt. 
en besked eller send en mail. 
 

Ud over de ovennævnte ture kan der være 
mulighed for fællestransport til turene udenfor 
Holbæk onsdag aften. Mødetidspunktet af-
hænger af startstedet. Hvis der er under 20 km 
til startstedet, møder man senest kl. 18.30, og 
ellers kl. 18.15. 
Der er ingen forudtilmelding til disse ture, 
man møder blot op ved Klubhuset i god tid, 
og så fordeler man sig i bilerne. For turene 
lørdag eftermiddag gælder de samme af-
stands- og tidskriterier og afgangstiderne er 
da kl. 13.30 hhv. 13.15. 
For turene, der ligger langt fra Holbæk, kan 
afgangen dog være noget tidligere. 

 



ORØ RUNDT 2018 
 
Efter at have ventet i spænding nogle dage, 
om vejret virkeligt kunne holde indtil årets 
Orø Rundt var overstået, var det rart at se, 
at det virkeligt blev et skønt vejr den 4. au-
gust. Det var der også en pæn skare af gæn-
gere, som syntes, for der dukkede ret så man-
ge op. Antallet nåede dog ikke op på det, 
som blev opnået i 2017, men det var også 
ekstraordinært højt, med besøg af flere store 
grupper, som kom i busser. Regnskabet si-
ger, at der deltog 119 betalende gæster, men 
for at få statistikken i orden, må der lægges 
nogle stykker til, for såvel opsættelsen af pi-
le og nedtagelsen af samme foregår jo til 
fods, så de deltagere skal derfor også tælles 
med. Det drejede sig i alt om 6 personer, så 
det egentlige antal vandrere blev dermed på 
125. Der skal dog også nævnes, at der var 
15 hjælpere til stede for at betjene deltager-
ne, og de skal også medtages. 
 
Vejret var som omtalt fint, selv om det på et 
tidspunkt så lidt truende ud, og nogle af del-
tagerne oplyste, at det havde dryppet i 2-3 
minutter, mens andre oplyste, at det nok sna-
rere var ½ minut, men der var ingen, som 
klagede over det. 

 
Fra rasten i skolegården på Orø Skole. 

 
I forbindelse med afslutningen af turen var 
der en overraskelse for hjælperne, for alle 
deltagere og også rutefolkene var helt færdi-
ge med deres opgaver allerede få minutter 
efter kl. 16, og det er ikke set tidligere, så 
man kunne faktisk være tilbage i Holbæk og 
have tømt bilerne og læsset materiellet ind i 
Klubhuset inden kl. 18. 

 
Fra den anden side af skolegården. 

 
ET TILBUD OM EN MADPAKKETUR  
 
Vi har modtaget en invitation til en mad-
pakketur i Sydsjælland. Turen foregår lør-
dag den 25. august med start fra P-pladsen 
ved Svend Gønges Skovbørnehave på Lan-
devejen 76, 4684 Holmegård, kl. 10.00. 
Turen er ført og med en distance på ca. 21 
km. Der gås med en hastighed på ca. 5 km i 
timen, og der er et passende antal pauser. 
Yderligere oplysninger om turen kan fås 
hos turlederen Bjarne på tlf. 4034 9132. 

 
Der er lige plads til et par billeder fra som-
merens ture: 

 
Fra Reersø den 29. juli 2018 

 

 
Fra Nijmegen-marchen 2018 



2. TUR TIL KÆMPERNE PÅ KØBENHAVNS VESTEGN 

Søndagstur, den 23. september kl. 14.00. 
Kom med på den anden af 3 ture i 2018 
til Thomas Dambos 6 Glemte Kæmper. 

Fælleskørsel kl. 13.00 fra Højen 36, 4300 Holbæk. 

Det er 6 sjove kæmpe-figurer la-
vet af genbrugstræ, én i hver af 
de 6 vestegnskommuner: Ishøj, 
Høje Taastrup, Vallensbæk, Al-
bertslund, Rødovre og Hvidovre. 

Vi har i marts besøgt de første to, 
og nu tager vi de to næste. 

Vi starter kl. 14.00 ved Kors-
dalsvej 100, 2610 Rødovre. 

Den første af dagens kæmper, 
som vi skal finde er: 

 
Sovende Louis. 

Når vi har fundet ham og undladt 
at vække ham, fortsætter vi et 
stykke langs Vestvolden til Hvid-
ovre Kommune for at lede efter: 

 
Bakketop Trine 

Derefter går turen gennem sko-
ven tilbage til udgangspunktet, 
hvor der vil være kaffe/te og ka-
ge. Turen er i alt på ca. 12 km. 

Hilsen fra Vibeke. 

 
Den sidste tur, hvor skal finde de 
to sidste kæmper, foretages den 
20. oktober.



 

Årets specielle ø-tur går til Aarø i Lillebælt 
 

Lørdag, den 15. september 2018 
 

Også i år har vort medlem på Langeland, Peer Johansen, fundet frem til et spændende sted 
at besøge. Det ligger ikke ret langt fra stedet, som vi besøgte sidste år, Bogø i Lillebælt, men 
det er en lidt længere køretur, der skal til, før vi kan komme til Aarø, som der er tale om. 
Som sidste år er der fundet en lørdag midt i september, som synes velegnet til en ø-tur, og 
nu håber vi så, at vejr-guderne vil sørge for, at vi får en god tur ud af det. 
 

Mødested for fælleskørsel: Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk. 
Mødetid: kl. 07.00. 
 

Mødested for øvrige: Færgehavnen, Aarøsund Havn 2A, 6100 Haderslev. 
Mødetid ved færgen i Assens kl. 10.00, da færgen sejler kl. 10.20. 
Hjemturen fra Aarø er kl. 16.15, så man er i Aarøsund kl. 16.25. 
 

Tilmelding: Senest den 5. september.  
 

Pris for færgeoverfarten: 20 kr., men måske billigere ved mange deltagere. 
Prisen for transporten til Aarøsund afhænger af antallet af deltagere i fælleskørslen, 
men vil formentligt være på ca. 190 – 260 kr. 
 

Det vil være muligt at gå ture på mellem 5 og 15 km. Der vil være fører på turene, men man 
kan også gå selv, da der er afmærkede ruter, og der udleveres rutekort. 
Der er mulighed for at spise sin medbragte mad under tag, men man kan også købe noget i 
den lokale kiosk. Efter turen er det muligt at spise sin aftensmad på Havnegrillen i Aarøsund, 
men maden skal bestilles senest nogle timer før afgangen fra Aarø. Så slipper man for at gå 
i gang med aftensmaden, så snart man er kommet hjem. 
 

Tilmelding senest 5/9 til Finn Henriksen (tlf. 59 43 16 87 eller fhnrxn@gmail.com) 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Meld dig til holdtur med Holbæk Gangsport. 

Vi betaler startkortet til vandringen. 

Efterårsvandring, Taaspidserne 

Lørdag, 22. september 2018 
Startsted/mål: Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund 

Distance: 7 – 11 – 18 – 23 - 30 km. 

Sidste tilmelding fredag, 14. september 
(Herefter er det for egen regning) 

Der er fælleskørsel fra Klubhuset i Holbæk kl. 08.00. 
 

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

Tilmelding kun ved sms eller mail til. 

Henrik Sandberg tlf. 4016 5942 eller mail hrs.sandberg@mail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



RESULTAT AF TÆL SKRIDT I FORÅRET 2018 
 
I ugerne 17 og 18 (sidst i april og først i maj) var der Tæl Skridt Kampagne, og vi deltog 
naturligvis, som vi har gjort flere gange før. Resultatet skulle have været med i det foregåen-
de nummer af bladet, men der var ikke rigtigt plads til det, så det blev udsat til nærværende 
blad, og det var måske ret så smart, for så kan vi benytte os af lejligheden til at oplyse om 
den nye Tæl Skridt Kampagne, som afholdes i ugerne 35 og 36. 
Herunder ses resultaterne fra maj måned: 
 

Lands- Lokalt Deltagers Skridt Skridt 

nr. nr. navn total gns. 

48 1 Finn Henriksen 427.600 30.542 

377 2 Inger Nelander 301.234 21.516 

549 3 Karen Andersson 284.401 20.314 

793 4 Lillian Olsen 265.636 18.974 

1.474 5 Ruth Klarskov Andersen 234.988 16.784 

1.712 6 Tove Augustesen 228.669 16.333 

1.770 7 Kate Hofsted Nielsen 226.535 16.181 

2.465 8 Jan Vilhelmsen 212.362 15.168 

2.692 9 Lone Birch 208.291 14.877 

3.156 10 Pia Dam 200.855 14.346 

3.555 11 Connie Villumsen 195.426 13.959 

3.658 12 Gurli Nielsen 194.204 13.871 

5.093 13 Anni Ratjen 178.557 12.754 

5.643 14 Aase Berg 173.658 12.404 

7.110 15 Lisbeth Kümmel Bertelsen 161.845 11.560 

9.048 16 Vibeke Eitz 147.389 10.527 

9.710 17 Birgit Folkersen 141.717 10.122   
Samlet antal 3.783.367 

 

    Gns. pr. dag / pr. person 222.551 15.897 

 
 

TÆL SKRIDT I UGE 35 - 36 
 

Nu er det ved at være tid til at starte en ny 
TÆL SKRIDT KAMPAGNE. Den starter 
mandag, den 28. august og slutter søndag, 
den 10. september. De medlemmer, som har 
været med i de seneste kampagner, er auto-
matisk blevet tilmeldt til den nye kampagne, 
men det er dog ikke tvungent at deltage, 
hvis man ikke har lyst eller tid. Så skal man 
dog helst give besked til Jan Vilhelmsen, så 

han kan fjerne navnet fra listen. Tilsvarende 
kan deltagere, som ikke tidligere har været 
med, melde sig til hos Jan. Det eneste, man 
er forpligtet til at gøre, er at holde styr på, 
hvor mange skridt man går i de to uger, og 
så skal man indtaste antallene på en særlig 
hjemmeside – helst hver dag, men i hvert 
fald senest den 12. september. Jan kan træf-
fes på tlf. 22 61 26 79 eller mail-adresen: 
janvilhelmsen@godmail.dk  



DE TRE STORE SOMMERTURE 
 

Under denne betegnelse gemmer sig følgen-

de tre ture, der af mange betegnes som årets 

– eller i hvert fald sommerens – store højde-

punkter indenfor vandresporten: 

BORNHOLM RUNDT MARCHEN, 

HÆRVEJSVANDRINGEN og 

NIJMEGEN-MARCHEN i Holland 

Der er tilflydt os følgende oplysninger om 

disse tre ture: 

Årets Bornholm Rundt fik et rigtigt fint 

deltagertal med 358 startende, hvilket var 

en stigning på 22 eller 6,5 %. Der var 295 af 

dem, som gennemførte hele turen, og det var 

en stigning på 25 personer, og der var der-

med en frafaldsprocent på 17,6 % eller 2 % 

mindre end i 2017. 

En væsentlig årsag til fremgangen må hen-

føres til vejret, som i år var adskillige klas-

ser bedre end året før. Temperaturen var lidt 

lun, men acceptabel, og der faldt ikke en 

dråbe regn i de tre dage, som turen varede. 

Holbæk Gangsport var repræsenteret med 5 

medlemmer på turen, foruden 4 gæster, som 

nøjedes med at besøge vore deltagere. 

 

På Hærvejsvandringen 2018 var der også 

denne gang en mindre nedgang i antallet af 

deltagere, men det samlede antal kunne dog 

snige sig op på 152. Andelen af deltagere, 

som måtte stoppe undervejs på turen, var som 

sædvanligt væsentligt lavere end for turen på 

Bornholm, nemlig blot 9 personer – svaren-

de til 6 %. Som på turen Bornholm Rundt 

var vejret næsten perfekt, der kom blot en 

enkelt byge på et kvarters tid, og ellers var 

det lunt, men ikke stikkende og en let vind. 

Årsagen til den store forskel i frafaldet på 

de to ture må fortsat henføres til, at mange 

tror, at de 3 dage på Bornholm må være me-

get lettere end de 6½ dage på Hærvejsvan-

dringen, og det må nok siges at være en stor 

misforståelse. På Hærvejsvandringen var der 

i øvrigt deltagelse af 3 af Holbæk Gangsports 

medlemmer, som alle gennemførte turen. 

 

På den 102. Nijmegen-march var der lidt 

flere deltagere end året før, da man havde 

ændret lidt i tilmeldingsproceduren, således 

at der ikke var uudnyttede pladser til overs. 

I Holland var det også ret så varmt, men det 

generede åbenbart deltagerne mindre end året 

før, hvor det var køligt og regnfuldt. 
 

Årets deltagerbarometer så således ud: 

Antal tilmeldte: 47.431 

Ikke mødt til start: 2.951 

1. dag startet: 44.480 

1. dag udgået: 607 

1 dag gennemført: 43.873 

2. dag udgået/ikke startet: 1.344 

2. dag gennemført: 42.529 

3. dag udgået/ikke startet: 1.225 

3. dag gennemført: 41.304 

4. dag udgået/ikke startet: 298 

Gennemført turen 41.006 

Udgået i procent af startet: 7,82 
 

Det kan oplyses, at de yngste deltagere var 

11½ år, og den ældste var 91 år. En enkelt af 

deltagerne deltog for 70. gang. Turen blev gå-

et for første gang i 1909, og på nær nogle år 

under 1. og 2. Verdenskrig har den været af-

holdt hvert år siden. En enkelt gang - i 2006 - 

blev turen dog aflyst efter blot én dag, da der 

var temperaturer på ca. 40 grader, og det med-

førte et par dødsfald. 

Fra Holbæk Gangsport deltog der i årets tur 

mindst 4 personer. 



VIPPERØD-TUREN 

 

Den 23. juni var der inviteret til den 11. ud-

gave af Vipperød-turen, som Familien Vil-

helmsen har tilbudt i alle årene. Der har væ-

ret en begrænsning i deltagertallet til ca. 25, 

og det var præcis det antal, som deltog i år. 

Først var der en lille strækning gennem Vip-

perød, Ågerup og Arnakke, hvorefter man 

fulgte Fjordstien langs den nederste del af 

Isefjorden, som kaldes Tempelkrogen. Efter 

at have passeret Eriksholm Gods, var der en 

tur gennem skovområderne ved Eriksholm, 

Munkholm og Dragerup, og ved den gamle 

Sømine-station, som nu er Roskilde Uni-

versitetscenters afdeling for Marine-biologi, 

var det tid at holde en velfortjent rast med 

udsøgt forplejning. Mens man sad på græs-

set eller de forhåndenværende sten, kunne 

man nyde udsigten ud over Isefjorden og 

betragte de mange hav- og vadefugle. 

Tilbageturen gik ind i land gennem lands-

byerne Tjebberup, Bredetved og Kongstrup, 

og efter turen var der et overdådigt trakte-

ment i Vipperød, mens man fordøjede de 

mange indtryk, man havde oplevet på turen. 

 

Der skal lyde en stor tak til familien Vil-

helmsen for et rigtigt godt arrangement. 

 
SEJERØ RUNDT 2018 

 

Dagen efter – altså søndag den 24. juni var 

det tid for afholdelsen af den årlige tur til Se-

jerø, hvor 25 gængere mødte op for at ople-

ve den langstrakte ø på nærmeste hold. Godt 

halvdelen af deltagerne gik mellemdistancen 

på 16 km, som førte dem rundt på halvdelen 

af øen, resten deltes om at bese hele øen 

eller en fjerdedel af øen. Det var et nydeligt 

vejr med fine udsigter, og for flere af delta-

gerne var der den specielle oplevelse af se en 

flok tejster flyve eller svømme langs den syd-

lige del af øen Tejsten er en lille alke-fugl, 

som kun træffes få steder i landet, men det 

sted, hvor den ses hyppigst er netop på Se- 

                            

 

TUR TIL REERSØ 
 

Søndag, den 29. juli var der et tilbud om en 

tur til den lille halvø Reersø på vestsiden af 

Sjælland mellem Kalundborg og Korsør. 

Der var 11 personer, som mødte op ved hav-

nen for at gå en tur på denne spændende 

halvø. Der var først en sløjfe på ca. 8 km, 

som førte rundt langs med vestkysten – 

altså den del, som vendte ind mod Sjælland. 

Her var der mange spændende planter og 

dyr at se på. Derpå gik turen op mod nord 

til øens sommerhus-område og badestrand, 

og efter en zig-zag-tur mellem sommerhuse 

og gamle gårde kom man tilbage til byen 

og havnen, hvor der var rast, og hvor man 

kunne nyde den hjemmebagte kage, som 

turlederen, Jens Kjær Olsen, havde formået 

at få sin hustru til at bage. 

Efter rasten tog halvdelen af deltagerne 

imod tilbuddet om en tur langs med kysten 

mod syd og vest. Det blev en dejlig tur med 

masser af fine udsigter ud over Storebælt. 

jerø. Her er et bil-
lede af den lille 
bronzefigur af tej-
sten, som står 
ved Sejerøs Havn. 
Det er taget fra 
Turistforeningens 
brochure over Se-
jerø. 



 
RUNDE DAGE 

 

Efter gennemgangen af kartoteket er det 

konstateret, 

at 

Gurli Larsen, Asnæs, lørdag, den 18. au-

gust kan fejre sin 75-års fødselsdag, 

at 

Georg Andresen, Holbæk, fredag, den 24. 

august kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Hanne Schultz, Holbæk, torsdag, den 27. 

august kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Preben Jensen, Holbæk, mandag, den 3. 

september kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Jette Pajberg, Holbæk, mandag, den 3. 

september kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Erling Nielsen, Holbæk, torsdag, den 6. 

september kan fejre sin 75-års fødselsdag, 

at 

Guldborg Smidt, Holbæk, mandag, den 10. 

september kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

samt at 

Ib Petersen, Rågeleje, fredag, den 14. sep-

tember kan fejre sin 70-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. 

 

 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for hilsenen i anledning 

af min 75-års fødselsdag. 

Venlig hilsen 

Claus Asmussen, Asnæs 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Vi siger selv tak og håber, 
at du havde en dejlig dag 

 

 
 

 
MILEPÆLEN 

Følgende har passeret en milepæl: 

Aase Berg, 20.000 km, TRIM 
Jan Vilhelmsen, 35.000 km, TRIM 
Finn Henriksen, 158.000 km, - - - -  
 

Vi ønsker tillykke med præstationerne og 
håber på fortsat god fart. 
 
Vi gør opmærksom på, at bidrag til Mile-
pælen modtages, uanset om de er små eller 
større, de skal blot være lidt runde i antal 
eller størrelse. 



HUSKELISTEN  DEL  1 
 

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

Hver mandag kl. 15.30 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer 

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: 
Turene, som er markeret med VF, er elementer i årets Vandrefestival, se også særskilt brochure. 

onsdag 08. aug. kl. 19.00 fra Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø, 11 – 12 km 

onsdag 15. aug. kl. 19.00 fra Krogvejen 4, 4390 Vipperød, 10 – 12 km 

lørdag 18. aug. kl. 13.00 fra Krogvejen 4, 4390 Vipperød, 16 km, Tempelkrogen Rundt, VF 

onsdag 22. aug. kl. 18.00 fra Tølløse Station, (Nord), 4340 Tølløse, 12 km, Tadre Mølle, VF 

lørdag 25. aug. kl. 10.00 fra P-plads ved Kisserupv. 93, 4300 Holbæk, 17 km, Tuse Næs, VF 

onsdag 29. aug. kl. 18.00 fra Regstrup Station, 4420 Regstrup, 10 km, Løvenborg, VF 

lørdag 01. sep. kl. 13.00 fra P-plads ved Stenhusvej 20, 4300 Holbæk, 10 km, Fjordstien, VF 

onsdag 05. sep. kl. 18.00 fra Vipperød-hallen, 4390 Vipperød, 9 km, Fruerskov, VF 

lørdag 08. sep. kl. 14.00 fra Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk, 10 – 12 km 

onsdag 12. sep. kl. 18.00 fra Klublokalet, Havnevej 7, 4300 Holbæk, 10 – 12 km 

lørdag 15. sep. Turen er aflyst. Der henvises til tur til Aarø i Lillebælt, se særligt indlæg. 

onsdag 19. sep. kl. 18.00 fra Klublokalet, Havnevej 7, 4300 Holbæk, 10 – 12 km 

lørdag 22. sep. Turen er aflyst. Der henvises til tur i Taastrup eller turen søndag 23. sep. 

søndag 23. sep. kl. 14.00 fra Espelunden, Korsdalsvej 100, 2610 Rødovre, 10 – 12 km 

onsdag 26. sep. kl. 18.00 fra Klublokalet, Havnevej 7, 4300 Holbæk, 10 – 12 km 

lørdag 29. sep. kl. 14.00 fra P-plads ved Klosterskoven på Lerchenfeldvej, 
4400 Kalundborg, 10 – 12 km 

lørdag 06. okt. kl. 14.00 fra P-plads, Roskildevænge 2-4, 4000 Roskilde, 10 – 12 km 

lørdag 13. okt. kl. 14.00 fra P-plads ved Svinningehallen 1, 4520 Svinninge, 10 – 12 km 

På hjemmesiden www.holbaek-gangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den 

fulde adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSKELISTEN  DEL  2 
 
lørdag 11. aug. FØDSELSDAGSVANDRING PÅ BOGØ,  kl. 09.00 - 12.00, IVV 
  Klubhuset ved Bogøhallen,  Skovvang 8,  4973 Bogø ,  5, 10 og 20 km 
 
lørdag 11. aug. SOMMERTUR VED SKARRESØ,  kl. 08.30,  (ført tur) - - - - 
  P-plads ved Jyderup Kirke,  ca. 20 km, tilmelding tlf. 2477 3726 
 
søndag 12. aug. KLINTEVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
  Stevns Fyr,  Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge,  5, 10 og 20 km 
 
onsdag 15. aug. TAASPIDSERNES AFTENVANDRING,  kl. 18.30, (førte ture), EVG 
  Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup,  7 og 12 km 
 
lørdag 18. aug. GRIBSKOV-VANDRING,  kl. 09.00 - 13.00,  IVV 
  Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød, fra 5 til 25 km 
 
lørdag 25. aug. FURESØVANDRING,  kl. 09.00 - 13.00,  EVG 
  Satellitten,  Bymidten 46,  3500 Værløse,  5, 10 og 20 km 
 
søndag 02. sep. ØSTSJÆLLANDSMARCHEN,  kl. 09.00 - 11.00, IVV/EVG 
  Ellemarkskolen,  Gymnasievej 10,  4600 Køge,  5, 10 og 20 km 
 
søndag 09. sep. SYDHAVSVANDRING,  kl. 09.00 - 12.00, IVV 
  Virkethus,  Virketvej 39, 4863 Eskilstrup Fl.,  5, 10 og 20 km 
 
søndag 16. sep. FØDSELSDAGSVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Aktivitetshuset,  Ll. Friheden 1,  2650 Hvidovre, fra 5 til 25 km. 
 
lørdag 22. sep. TAASPIDSERNES EFTERÅRSTUR,  kl. 09.00 - 12.00, EVG 
  Herstedøster Skole,  Trippendalsvej 2,  2620 Albertslund,  fra 6 til 30 km 
 
søndag 30. sep. ØRESUNDSMARCH,  kl. 08.30-12.00, EVG 
  Buddinge Skole, Kildebakkegårds Allé 155, 2860 Søborg, fra 5 til 26 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  17. september  2018 

MEDLEMSNYT  FOR  HOLBÆK  GANGSPORT 
Redaktion: 
Finn Henriksen 
Strandmøllevej 156 
4300  Holbæk 
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Returneres ved varig adresseændring 

  


