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Fra Møns Klint – en smuk søndag i maj. 

 

FORÅRET BLEV VARIABELT – MEN FOR DET MESTE SMUKT 
 

Mens marts og april var meget stabile – med henholdsvis meget vådt og meget 
tørt vejr, kan man ikke sige, at det samme var tilfældet i maj og begyndelsen af 
juni. Faktisk var det hele ret uforudsigeligt, for efter et par lune solskinsdage, 
blev det ret koldt og blæsende, og derefter kom endnu et par pæne dage, som 
blev afløst af nogle regnfulde dage. Så blev det pludseligt et kraftigt blæsevejr, 
som siden blev afløst af et skybrud med masser af lyn og torden og nogle steder 
endda med hagl. Vi må derfor sige, at næsten alle vejrtyper har været repræsen-
teret i det nu overståede forår. Så nu kunne vi godt tænke os en længere periode 
med lunt og tørt vejr – en enkelt byge om natten kan naturligvis godt accepteres, 
men ikke alt for tit og helst kun i begrænset omfang. 
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           HOLBÆK 
 GANGSPORT 
 Timianvej 11 
 4300  Holbæk 
 
 
 

Bestyrelse: 
Kirsten Frederiksen            -             formand 
E hgs@kirsten-f.dk              60 55 84 45 
 

Lisbeth K. Bertelsen           -              kasserer 
E kas@holbaekgangsport.dk     27 69 87 88 
 

Jan Vilhelmsen             -            næstformand 
E janvilhelmsen@godmail.com   22 61 26 79 
 

Lonni Larsen                 -                   sekretær 
E 10987654lonni@gmail.com    42 19 99 42 
 

Bente Christensen     -      bestyrelsesmedlem 
E bentesvinninge@gmail.com  25 53 34 34 
 

Foreningens hjemmeside: 
www.holbaekgangsport.dk   

 

Ansvarlig redaktør:              Finn Henriksen 
Strandmøllevej 156                 4300 Holbæk 
E fhnrxn@gmail.com        59 43 16 87 

Ø-turen i år går til Fejø. 
Søndag, 8. september. 

Der kommer nærmere om af-
gangstider og tilmelding i næste 
nummer af Medlemsnyt. Så sæt 
kryds i kalenderen for datoen. 
 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle 
en rigtig god og dejlig sommer 
og håber, at I får nogle dejlige 
ferieoplevelser. 

 

 

 



Sommertur til Nekselø. 

Søndag, 28. juli 2019. 

 

Mødested: Kl. 10:45. Samkørsel fra P-plads nærmest lyskrydset

 på Havnevej / Østre Havnevej, 4300 Holbæk. 

Havnsø Havn: Mødetid kl. 11:30. 

Færgen sejler: kl. 11.45 fra Havnsø. 

Distance: Vi går øen rundt 10 km, eller som du / I ønsker. 

Nekselø: Afgang kl. 17.00, der stemples på vej hjem. 

Færge-billet: 90 kr. betales i Havnsø inden afgang. 

Forplejning: Medbring madpakke og drikkelse, der er ikke

 mulighed for at købe noget på øen. 

 Husk din kop til kaffe / te og kage efter turen. 

Tilmelding: Senest 15. juli til Rita Ellingsen. Ring eller SMS  

 til 2088 8313. 

   



Orø Rundt 
 

Lørdag, den 3. august 2019. 
 

To startsteder. 
Startsted 1: Østre Færgevej på Orø, ved informations-skilt nær Østre Færge. 
 
Starttid: Kl. 09.00 - 10.30 for 15 -20 km ruter. 
 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 
Starttid:  Kl. 09.00 - 10.45 for 15 - 20 km ruter 
 Kl. 09.00 - 12.45 for    5 - 12 km ruter 
 
Færgen: Afgang fra Holbæk kl. 08.55 og kl. 10.05 
 Afgang fra Orø til Holbæk kl. 14.50 og 16.50. Forbehold for ændringer. 
 
Startgebyr: 20 kr. og 25 kr. inc. diplom og IVV-stempel. 
 
Rastepladser: Der er rastepladser med håndmadder og drikkevarer på ruterne. 
 
Sluttid: Skolen kl. 16.00. 
 
Færgerne: Oplys færgepersonalet om, at du deltager i Orø Rundt. 
 
Billet: Til færgerne kan kun købes på skolen. 
 
Biler: Medbringes for egen regning, betales ved overfart på begge færger. 
 
Tilmelding: På startstederne. 
 
Hold: Et hold består af 11 personer til diplom og tilmeldes senest 28. juli. 
 Største hold modtager en hold-erindring, alle får et hold-diplom. 
 Navneliste sendes til hgs@kirsten-f.dk . 
 
Arrangør: Holbæk Gangsport, v/Kirsten Frederiksen, Timianvej 11, 4300 Holbæk. 
 
Oplysninger: Mobil 6055 8445. 
 

 
  



        SEJERØ-VANDRING 
Søndag, 18. august 2019. 

 

Denne tur er med i vandrefestivalen 2019. 

Start / mål:  Sejerø-færgen i Havnsø Færgehavn / Sejerø Færgehavn. 

Mødetid:  Kl. 08.20 fra Havnsø / kl. 10.00 Sejerø 

Sluttid:  Færge hjem kl. 15.05 (efter 1. tur) og kl. 17.40 (efter 2. tur) 

Distancer.  2 førte ture à ca. 15 km og én tur på 6 km. 

Startgebyr:  110 kr. inc. færgebillet og IVV-stempel, 20 kr. uden færge. 

  Stempling sker på færgen til Sejerø. 

  Der tages forbehold for prisstigninger på færgebillet og 

  ændrede færgetider. 

Forplejning:  Færgens cafeteria er åbent for salg af morgenkaffe – samt 

  andet spiseligt. 

Madpakke:  Det anbefales at medbringe madpakke og drikkelse. 

Arrangør:  Holbæk Gangsport 

Oplysninger: Kirsten Frederiksen 6055 8445 eller www.holbaekgangsport.dk  

  



 

SET  OG  SKET  SIDEN  SIDST 

 

En dag før den egentlige Store Bededags 
Aften fejrede vi vores lokale version med en 
Hvede-aften fra Foreningshuset ved Bjerg-
markshallen. Der var i alt 35, som tog imod 
tilbuddet om en aftentur rundt i Holbæk. 
Over halvdelen gik den lange tur på 10 km, 
mens en tredjedel gik 5 km, og den sidste 
del gik 3 km. Efter turen kunne man nyde 
de lune hveder i den fine forårsaften. 
 

Et par dage senere – nemlig den 19. maj tog 
vi konkurrencen op med Copenhagen Ma-
rathon, idet Jørgen og Jette Runge havde 
inviteret på en rundtur i området mellem 
Svanemøllen og Charlottenlund. Der var 
mange spændende steder, som blev besøgt, 
og for mange var det første gang, at man så 
de steder. Ud over de nye områder, som er 
opstået i og ved Nordhavn og Svanemøllen, 
blev også området ved Tuborg Havn besig-
tiget. Derpå fortsatte turen til Charlotten-
lund Fort, hvor der blev holdt rast. Efter at 
have nydt udsigten ud over Øresund, gik tu-
ren tilbage mod Hellerup, hvor Mindelun-
den for ofrene fra Anden Verdenskrig blev 
besøgt. Slutningen af turen foregik i det mon-
dæne kvarter ved Ryvangen, hvor mange 
ambassader og konsulater har til huse. Der 
var 21, som deltog i turen på ca. 15 km, og 
der var i øvrigt ingen, som blev forstyrret af 
marathon-løbet, selv om der ikke var ret 
langt fra løbets vendepunkt til startstedet 
for vores travetur. En stor tak til Jørgen og 
Jette for en interessant tur. 
 

LADYWALK 2019: Den 27. maj blev La-
dywalk afholdt 14 steder rundt om i landet. 
Vejret var fint de fleste steder, og det har 
nok medvirket til, at der blev sat en ny del-
tagerrekord. Ikke færre end 55.561 kvinder 
deltog. Herefter er der en oversigt over del-
tagelsen de forskellige steder: 

 

1.   København 9.054 
2.   Agger  6.482 
3.   Aarhus  6.106 
4.   Odense  5.960 
5.   Skælskør 4.252 
6.   Tarm  4.248 
7.   Hillerød  3.849 
8.   Aalborg  3.513 
9.   Sønderborg 3.434 
10. Nakskov  2.804 
11. Frederikshavn 2.467 
12. Haderslev 1.905 
13. Rønne  1.220 
14. Samsø     190 

Til næste år bliver Ladywalk afholdt for 20. 
gang, så mon ikke det giver yderligere en re-
kord ? 
 

I Hillerød blev der for første gang gået La-
dywalk; her deltog et hold fra Holbæk med 
40 - 50 deltagere, hvilket var nok til en an-
denplads, og for den modtog vi en pokal 
 

 
En del af Holbæks hold i Hillerød. 

 

I København fik vores naboforening Taa-
spidserne også en andenplads, men her kræ-
vede det hele 126 deltagere at opnå denne 
placering, så man kan sige, at vi fik vores 
pokal noget ”billigere” end vore naboer. 
 

Det var i øvrigt frygtet, at deltagertallet i Kø-
benhavn ville gå ret meget tilbage på grund 
af konkurrencen fra Hillerød. Den frygt vi-
ste sig at være helt ubegrundet, idet der fak-
tisk var en stigning i København. 



NYT KLUBTØJ 
 

Efter et års pause kan der igen leveres 
klubtøj til foreningens medlemmer. Far-
ven er to forskellige nuancer af blå. 
 

Trøjen koster 75 kr. Den har tryk foran. 
 

Jakken koster 450 kr. Den har tryk på 
såvel ryg som bryst. 
 

Vær opmærksom på, at tøjet skal beta-
les, inden det bliver bestilt. Da blusen 
holder standard-mål, mens jakken leve-
res i ret små størrelser, bør man prøve 
tøjet på forhånd for at finde de rette 
størrelser. 
 

Henvendelse sker til 
 

Lonni D. Larsen, 
 

som har Mobil Pay   4219  9942 

 



34. EUROPA-VANDREDAGE 
 

I pinsen (7. til 9. juni) blev der afholdt Eu-
ropa-vandredage for 34. gang. Det var den-
ne gang Gastein-dalen i Østrig, som lagde 
ruter til, og det var nogle meget smukke ru-
ter, som blev tilbudt. Der var ind imellem 
nogle store stigninger (såvel op som ned), 
men andre steder gik man helt nede i dalen, 
hvor der var væsentligt mere fladt at gå. 

 
Østsiden af dalen (Foto: Kirsten Frederiksen) 

Der blev i alt afsat lidt over 1.000 startkort 
på turen, og heraf gik de 115 til de danske 
deltagere, som i øvrigt fik 4 pokaler for ind-
satsen. Holbæk Gangsport fik en place-
ring som nr. 4 med 103 point. Globetrot-
terne fra Ansager fik en 6. plads med 86 
point. MF København fik 11. plads med 56 
point, mens V/M Alugod fik 8 point, for 
hvilke de skulle have haft den 30. og sidste 
pokal, men ved en regnefejl fik de tildelt 6 
point for meget og fik derfor pokal nr. 25. 
Det største hold var et østrigsk med 159 
startende og 529 point. 

 
Det officielle banner (Foto: K. Frederiksen) 
 
For dem, som gerne vil planlægge lidt ud i 
fremtiden, kan det oplyses, at næste års Eu-
ropa-vandredage, som bliver de 35. i ræk-
ken, vil blive afholdt i Grossen Buseck i 
Hessen, Tyskland i nærheden af Giessen, 
som ligger ca. 50 km nord for Frankfurt am 
Main. Hvis der viser sig interesse derfor, vil 

der blive arrangeret bustur dertil. Oplysnin-
ger om arrangementet i 2020 forventes ud-
sendt i november 2019. 

 
HJÆLPERTUR MED HOLBÆK G/S 

 

Lørdag, den 11. maj havde bestyrelsen in-
viteret foreningens hjælperskare med på en 
spædende ekskursion, som foregik på Møn 
og Nyord. Der blev lagt ud med et besøg på 
Samler-museet i Lendemarke, som ligger 
lige vest for broen over udløbet af Stege 
Nor. Det var en mærkelig, men også meget 
spændende samling af alt muligt forskel-
ligt, og det kunne være ret svært at løsrive 
sig fra udstillingerne. Men da dagens mid-
dag blev sat på bordet, lykkedes det at få de 
sidste med over i forsamlingslokalet. 

 
Samling af køkken-porcelæn 

Om eftermiddagen var det den særprægede 
ø, Nyord, lige nord for Møn, som skulle be-
søges, og det blev et meget hyggeligt op-
hold på en ø, som kun ganske af deltagerne 
tidligere havde besøgt. 

 
Besøg på den lille kirkegård på Nyord 

 
HUSK VORE Ø-TURE 

 

Som det ses af de ret mange tilbud, som er 
givet i dette blad, er der nogle spændende ø-
ture. Vi håber, at mange vil deltage i disse 
ture, som plejer at være meget hyggelige. 



 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 
Der søges arrangeret fælles-transport til føl-
gende ture i de næste par måneder: 
 
Madpakketur til Reersø, søndag, den 30. 
juni med afgang fra Holbæk kl. 09.00. Der 
er ruter på ca. 8 og 16 km. 
 
Taaspidsernes Troldetur, lørdag, 27. juli 
med afgang fra Holbæk kl. 07.00. Der er 
ruter på mellem 10 og 40 km. 
 
Sommertur til Nekselø, søndag, den 28. ju-
li med afgang fra Holbæk kl. 10.45. Der er 
ture på ca. 5 og 10 km. 
 
Fødselsdagsvandring på Bogø, lørdag, den 
10. august med afgang fra Holbæk kl. 07.00. 
Der er ruter på 5, 10 og 20 km. 
 
Klintevandring på Stevns Klint, søndag, den 
11. august med afgang fra Holbæk kl. 07.15. 
Der er ruter på 5, 10 og 20 km. 
 
Elbodalvandring ved Fredericia, lørdag, den 
17. august med afgang fra Holbæk kl. 06.45. 
Der er ruter på mellem 3 og 20 km. 
 
Afgangsstedet i Holbæk er P-pladsen på 
Havnevej mellem Domhusstræde og Østre 
Havnevej, 4300 Holbæk. 
 
Med mindre andet er angivet, skal tilmel-
ding til turene ske senest to dage før turene 
til Finn Henriksen på  59 43 16 87. Det 
er lettest at træffe ham efter kl. 20, eller 
send evt. en mail til fhnrxn@gmail.dk . 

 

 
RUNDE DAGE 

 
Efter gennemgangen af kartoteket er det 

konstateret, 

at 

Jonna Jeppesen, Holbæk, onsdag, den 19. 

juni kan fejre sin 80-års fødselsdag, 

at 

Niels Andersen, Holbæk, torsdag, den 20. 

juni kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Alice Pedersen, Holbæk, søndag, den 23. 

juni kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Rita Hylleberg, Holbæk, tirsdag, den 2. ju-

li kan fejre sin 80-års fødselsdag, 

at 

Hanne Sørensen, Arnakke, torsdag, den 4. 

juli kan fejre sin 70-års fødselsdag, 

at 

Bente Bressendorff, Vipperød, mandag, 

den 29. juli kan fejre sin 60-års fødselsdag, 

samt at 

Flemming Hansen, Holbæk tirsdag, 30. 

juli kan fejre sin 80-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. 
 
Der gøres opmærksom på, at der godt kan 
være flere runde fødselsdage i den anførte 
periode, end dem som er nævnt her. De er 
udeladt efter fødselarens ønske, eller fordi 
datoen ikke er blevet os oplyst. 

 



 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for den pæne hilsen 

til min 70-års fødselsdag. 

Mange hilsener til alle. 

Lizzie Vilhelmsen, Holbæk. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Til Holbæk Gangsport. 

Tak for hilsenen på min 80-års dag. 

Med hilsen fra 

Max Larsen, Regstrup. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Til Holbæk Gangsport. 

Jeg vil sige mange tak for 

opmærksomheden ved min 60-års 

fødselsdag den 27. maj. 

Venlig hilsen fra 

Susanne Olsen, Tuse Næs. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Til Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for jeres hilsen til min fødsels-

dag. Godt det kun er et tal !!! 

Mange hilsener. 

Inger L. Hansen, Asnæs. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Til Holbæk Gangsport. 

Tak for foreningens hilsen, som 

jeg fik til min 70-års fødselsdag. 

Mange hilsener fra 

Inga Vilhelmsen, Vipperød 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for den fine hilsen, 

jeg fik til min 60-års fødselsdag. 

Kærlig Vandrehilsen fra 

Jytte Nielsen, Holbæk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vi siger selv tak til jer alle og håber, at I 
havde nogle rigtigt gode dage, samt at vi 
ses på turene rundt om i landet. 
 


SIDSTE  NYT 

Umiddelbart før dead-line for dette blad var 
et antal af vore medlemmer i aktivitet med 
at være henholdsvis parkerings-vagter og 
køkken-passere ved det store sommerstæv-
ne, som DGI afholdt på Holbæk Fælled lør-
dag, den 15. juni. 
Der var rigtigt mange deltagere (ca. 2.500) 
og det var en del flere end sidste år, hvor 
stævnet for første gang blev afholdt i Hol-
bæk, efter at det i mange år havde været af-
holdt ved Høve i Odsherred. 
Sidste år var vejret flot hele dagen, og om 
morgenen i år var solen også fremme, men 
det varede desværre kun til middag, hvor 
det begyndte at regne, og det nøjedes des-
værre ikke med det, for kort efter begyndte 
et voldsomt tordenvejr, og arrangements-
ledelsen måtte se sig nødsaget til at annul-
lere resten af dagens opgaver, for det ville 
være uforsvarligt at lade deltagerne forblive 
udendørs, når der til stadighed var lynglimt 
ud over hele området. 
Vores opgave blev derfor at få evakueret 
alle deltagerne og bilerne så hurtigt som mu-
ligt, og det lykkedes faktisk i løbet af en halv 
times tid at få hele pladsen rømmet, og det 
må siges at være ret så effektivt, og vi blev 
også bedt om at komme igen til næste år. 
 



HUSKELISTEN  DEL  1 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der traveture på 3 - 8 km fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk. 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 – 1½ timer. 

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

krogen 4 – 6, Asnæs. Turene i skolernes sommerferie kan starte andre steder. 
 

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

Ud over turene, der er listet op overfor, er der følgende tilbud, hvor turene er på 10 - 12 km, 
hvis ikke andet er anført: 
 

NB. Turene mandag eftermiddag starter om sommeren fra forskellige steder, se neden-
for ! Der er fælleskørsel fra P-plads mellem Domhusstræde og Østre Havnevej kl. 14.30. 

For de øvrige ture udenfor Holbæk er der også fælleskørsel. Her afhænger starttidspunk-
tet af afstanden til startstedet. Hvis den er mindre end 20 km, er afgangstiden kl. 18.30 og 
ellers kl. 18.15. 
 

mandag 24. juni kl. 15.00 fra Himmelev Rideklub,  Herregårdsvej 61,  4000 Roskilde 

onsdag 26. juni kl. 19.00 fra P-plads for enden af Sandskredsvej, Kongsøre, 4500 Nyk. Sj. 

søndag 30. juni kl. 10.00 fra P-plads ved Reersø Havn.  Strandvejen,  4281 Gørlev 

mandag 1. juli kl. 15.30 P-plads til venstre for Anagervej, 4190 Munke Bjergby 

onsdag 3. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre 

mandag 8. juli kl. 15.15 fra P-plads ved Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris 

onsdag 10. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Idrætsvej 3, 4534 Hørve 

mandag 15. juli kl. 14.50 fra P-plads overfor Ryegård Ishus, Munkholmvej 325, 4070 K. H. 

onsdag 17. juli kl. 19.00 fra Ellebjergvej 35, 4450 Jyderup 

mandag 22. juli kl. 15.15 fra P-plads ved Høng Hallen, Rosenvænget 23, 4270 Høng 

onsdag 24. juli kl. 19.00 fra P-plads ved skoven, Løserupvej 8, 4300 Holbæk 

søndag 28. juli kl. 09.00 fra Havnepladsen 1, Havnsø, 4591 Føllenslev, NEKSELØ RUNDT 

mandag 29. juli kl. 15.00 fra P-plads ved Storskoven, Skovvej 34, 4330 Hvalsø 

onsdag 31. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Ågerup Skole, Krogvej 2, 4390 Vipperød 

lørdag 3. aug. kl. 09.00-12.45 fra Orø Skole, Bybjerg, 4305 Orø, 5, 12, 15 og 20 km, 
VANDRING ORØ RUNDT 

mandag 5. aug. kl. 15.00 fra P-plads i Bognæs Skov, Tornhagen, Tuse Næs, 4300 Holbæk 

onsdag 7. aug. kl. 19.00 fra Sorø Akademi, Akademigrunden 4, 4180 Sorø 

mandag 12. aug. kl. 15.30 fra P-plads ved Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg 

onsdag 14. aug. kl. 19.00 fra P-plads på Dybesøvej, lige efter Skovduevænget, 4581 Rørvig 
 

På hjemmesiden www.holbaekgangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den ful-
de adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUSKELISTEN  DEL  2 
 
onsdag 26. juni Taaspidsernes AFTENVANDRING,  kl. 18.30,  (førte ture), EVG 
  Trekroner Station,  Trekroner Centervej 50,  4000 Roskilde, 7 og 12 km 
 
fredag 5. juli BORNHOLM RUNDT, 3700 Rønne,  kl. 11.00,  ca. 30 km EVG 
lørdag 6. juli Nordlandshallen,  3770 Allinge,  kl. 05.30,  ca. 45 km 
søndag 7. juli Nexø Skole,  3730 Nexø,  kl. 05.00,  ca. 50 km 
 
lørdag 6. juli FØDSELSDAGSTUR i Gribskov,  kl. 09.00 – 12.00, IVV 
  Kernehuset,  Helsingevej 2,  3400 Hillerød,  5, 10 og 15 km 
 
søndag 21. juli JULEMÆRKEMARCH PÅ BAKKEN,  kl. 11.00, EVG 
  Pjerrots Hus,  Dyrehavevej 62,  2930 Klampenborg,  2½, 5 og 10 km 
 
lørdag 27. juli Taaspidsernes TROLDETUR,  kl. 08.00,  (førte ture) EVG 
  Medborgerhuset,  Taastrup Hovedgade 71,  2630 Taastrup, 10 - 40 km 
 
lørdag 3. aug. VANDRING ORØ RUNDT,  5, 12, 15 og 20 km, IVV 
  kl. 09.00 – 12.45 fra Orø Skole, Bygaden,  4305 Orø 
  kl. 09.00 – 10.30 fra Østre Færgevej (ved færgen),  4305 Orø 
 
lørdag 10. aug. FØDSELSDAGSVANDRING PÅ BOGØ,  kl. 09.00 - 12.00, IVV 
  Klubhuset ved Bogøhallen,  Skovvang 8,  4793 Bogø,  5, 10 og 20 km 
 
søndag 11. aug. KLINTEVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
  Stevns Fyr,  Fyrvej 2,  4660 Store Heddinge,  5, 10 og 20 km 
 
onsdag 14. aug. Taaspidsernes AFTENVANDRING,  kl. 18.30,  (førte ture), EVG 
  Ved Mosehuset,  Rendsagervej 5,  2625 Vallensbæk Strand,  7 og 12 km 
 
Søndag 18. aug. SEJERØ RUNDT,  kl. 08.15,  ((førte ture), IVV 
  Havnevej 11,  Havnsø,  4591 Føllenslev,  ca. 5, 15 og 30 km 
 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  5. august  2019. 
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