
medlems- 
nyt            . 

 
 
 

Nr. 4                                     38. årgang 
 

 
 

 

PÅ SOMMERTUR TIL DET NORDLIGE KATTEGAT 
 

En flok på ca. 35 deltagere (heraf var der 4 fra Holbæk Gangsport) tog med Rejseklubben 007 
på tur til Vendsyssel og Læsø. De fik 5 dage med næsten perfekt sommervejr; kun nogle få 
regnbyger kom lige forbi, men de generede ikke stort. Inde i bladet er der nogle flere billeder fra 
turen, men her på forsiden synes ét af billederne særligt velegnet; det viser nemlig en meget 
markant byggestil, som kun ses på Læsø. Det er de metertykke tage af ålegræs på nogle gårde. 
                                                     

 HOLBÆK GANGSPORT  -  altid et skridt foran 
 

 

JUNI – JULI 2018 



 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 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 
 

Et stort velkommen skal lyde til de nye 
medlemmer, som er kommet her i forårs-
månederne. Tiden flyver af sted, og vi er på 
vej til sommeren. 

Vi har lige fået overstået vores holdtur til 
Ladywalk; 56 deltog på turen til Amager 
Strandpark i dejligt solskinsvejr. Vi blev det 
sjette-største hold derinde. En tak skal lyde 
til vore mandlige hjælpere til Ladywalk i 
Amager Strandpark. 

Sundhedsdagen på Ahlgade, hvor vi havde 
en bod igen i år. Vi fik mange henvendelser 
om vores forening. Tak til Inger, Helle og 
Birgit, som brugte deres lørdag på dette. 

Lørdag, 16. juni var flere af foreningens 
medlemmer hjælpere ved stævnet Idræt på 
Fælleden. Der skal også lyde en tak til dem. 

Vi har valgt at stoppe med udsendelsen af 
fødseldagskort til dem, som fylder 65 år. 
Det er efterhånden blevet til mange kort, der 
skal skrives, og for at opgaven skal være 
overkommelig for den, der står for udsendel-
sen af disse kort. Vil man ikke have sin fød-
selsdag i bladet, er det redaktøren, som man 
henvender sig til - helst i god tid. 

Sommeren står for døren og dermed og nog-
le dejlige ture såsom Sejerø-vandringen. 
Der er ikke forud-tilmelding til denne tur. I 
møder bare op i Havnsø ved færgen. Der 
bliver sommertur til Reersø igen i år, og så 
håber vi, at den ikke igen drukner i regn som 
sidste år, hvor kun det halve af turen kunne 
gås. 

Lørdag, den 4. august har vi vores årlige 
vandring Orø Rundt. Gå ombord på færgen 
i Holbæk eller tag trækfærgen fra Hammer 
Bakke og sig til færgepersonalet, at I er del-
tagere i Holbæk Gangsports vandring på Orø. 
Færgebillet købes kun på startstedet på Orø 
Skole, inden I tager hjem og vises på færgen 
tilbage. Biler skal betales ved overfarten 
hvis man medtager den. Startkort koster 20 
kr. uden diplom og 25 med. Vi har raste-
pladser med smørrebrød og kaffe - kage samt 
drikkelse til meget rimelige priser, så du 
behøver ikke at medbringe madpakke. Vi 
glæder os til at se rigtigt mange af jer på 
Orø. 

Så er der kun tilbage at ønske alle en rigtigt 
god vandre-sommer rundt om i landet. God 
tur til dem, der tager til turen Bornholm Rundt 
og på Hærvejsvandringen. Vi glæder os til 
at høre om jeres ture, når vi mødes igen. 

Sommer hilsen fra 

Kirsten Frederiksen 

 



DGI-STÆVNE PÅ HOLBÆK ARENA 
 

Fredag den 15. og lørdag den 16. juni var der 

travlhed på den del af Holbæk Fælled, som 

kaldes Holbæk Arena. Det var det årlige 

idrætsstævne, som DGI i mange år har haft 

ved Høve Strand i Odsherred, men som den-

ne gang var flyttet til Holbæk. Der var for 

nogle måneder siden kommet en henvendel-

se til Holbæk Gangsport om eventuelt at stil-

le et antal hjælpere til rådighed, da man fra 

DGI’s side kunne huske, at vi var aktive som 

hjælpere ved det store landsstævne i Holbæk 

i 2009. 

Der var 12 af vore medlemmer, som tilbød 

at hjælpe til ved DGI-stævnet, og de fik nog-

le travle, men også hyggelige timer sammen 

med de mange deltagere og tilskuere, der i 

løbet af dagen dukkede op. Det viste sig ef-

ter arrangementets afslutning, at der havde 

været over 6.000 i alt, så der var ikke mange 

steder omkring arenaen, hvor der ikke var 

mennesker. Da vejret hele dagen fra kl. 07 

til 18 var helt perfekt til idrætsformål – ingen 

direkte sol, ingen nedbør og det meste af ti-

den en let vind – og der var ingen, som blev 

dårlige, og som tog hjem i utide. 

Vores opgaver ved stævnet var fordelt på tre 

områder: At holde hele stævneområdet rent 

og sørge for nye affaldsposer, når de første 

var blevet fyldt, og at sørge for at fylde P-

pladserne op på en fornuftig vis og dirigere 

trafikken, så det ikke endte i vildt kaos. En-

deligt var der også opgaven med at levere 

morgenmad og drikkevarer til hjælpere og 

ledere ved arrangementet. 

Omkring kl. 19 var det hele overstået, og der 

var blevet ryddet op efter arrangementet, og 

så kom der en forespørgsel fra arrangements-

chefen, om vi kunne tænke os at hjælpe til om 

et år, for det så han gerne. Så det overvejes. 

PÅ VISIT HOS EN ÆLDRE VENINDE 
 

I det seneste års tid har vi, når vi går de loka-

le traveture i Holbæk, tilladt os at kigge in-

denfor hos en ældre veninde, som er bosat 

på Holbæk havn. Her gennemgår hun en ret 

så stor kosmetisk operation og foryngelses-

kur, som gerne skulle ende med, at hun kan 

klare mindst 100 år mere end de 112 år, som 

hun allerede opnået. Man kan jo regne ud, at 

det ikke er en helt almindelig dame, som der 

er tale om, men hun er også ret så speciel. 

Herunder ses et nyligt billede af hende, mens 

hun er halvvejs gennem sin foryngende ope-

ration: 

 
Anna Møller (opkaldt efter A.P. Møllers mor) 

Der er tale om genopbygningen af galeasen 

Anna Møller, som efter mange år på havet 

har haft behov for en større ansigtsløftning, 

og den foretages i én af de store lagerhaller 

på Holbæk Havn, som efter havnens lukning 

som aktiv trafikhavn, har ligget tom hen i et 

antal år. Hallen er nu overtaget af National-

museet, hvor nogle af deres specialister sam-

men med tidligere medarbejdere fra det ned-

lagte Holbæk Skibsværft varetager genop-

bygningen af det gamle skib. Det er ikke kun 

mindre dele af skibet, som udskiftes, men et 

groft skøn, som nogle af vore medlemmer, 

der er kyndige i tømrer-arbejde, er kommet 

med, siger, at det nok er omkring 90 % af 

skibet, som bliver udskiftet. Men så skulle 

det jo også kunne holde et stykke tid. Skibet 

forventes at komme ud at sejle igen i 2019. 



 

 

Madpakketur til Reersø! 
Søndag, den 29. juli 2018 

Mødested: Reersø Havn, 4281 Gørlev 

Mødetid: kl. 10.00 
 

Evt. fælleskørsel fra Klubhuset kl. 09.00 

Tilmelding: Ikke nødvendigt 

Informationer om åbningstider og lignende samt Kløversti-kort udleveres ved 

start, så det er muligt at gå egne veje. 

Der tilbydes 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, kirken og museer. 

Der vil være også være en vandring langs øens vestkyst ca. 8 km. 

Medbring: Madpakke, siddeunderlag, klapstol eller lignende. 

Er du ikke til madpakke, er der mulighed for indkøb i grillkiosk og fiskehandler 

(har menuer). 

Lad os nyde en søndag på det hyggelige Reersø, som er en del af min hjemegn! 

Jens Kjær Olsen 

Mobil -  2714 5514 

 

 
 
 
 
 
 
 



Orø Rundt 
 

Lørdag, den 4. august 2018. 
 

To startsteder. 

 
Start-sted 1: Østre Færgevej på Orø, ved informations skilt nær Østre Færge. 
Starttid: Kl. 09.00 - 10.30 på 15 -20 km. 
 Efter kl. 10.30 kun start på Orø Skole. 
 

 

Start 2/mål: Orø Skole, Bygaden 50, 4305 Orø (tidligere 4300 Holbæk). 
Starttid: Kl. 09.00 - 10.45 på 15 - 20 km ruterne. 
 Kl. 09.00 - 12.45 på    6 - 12 km ruterne. 
Slut-tid: Orø Skole senest kl. 16.30. 
 

 

Tilmelding: På start-stederne. 
Startgebyr: 25 kr. incl. diplom og IVV-stempel. 
 

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

 

Færgerne: Østre Færge fra Hammer Bakke 21, 4050 Skibby 
 kl. 06.00 – 08.00 efter behov, derefter hvert 20. minut. 
 Oplys færge-personalet om, at du deltager i Orø Rundt. 
Holbæk: Fra Holbæk kl. 08.55 og 10.05. Fra Orø kl. 12.50, 14.50 og 16.50. 
 
Personbilletter: Til færgerne kan kun købes på Orø Skole ved startbordet. 
Biler: For egen regning, betales ved overfart på begge færger. 
 

 

Hold: Et hold består af 11 personer til diplom og tilmeldes senest 29. juli. 
 Største hold modtager en hold-erindring, alle får et hold-diplom. 
 Meddel venligst startsted for holdet ved tilmeldingen. 
 Navneliste sendes til hgs@kirsten-f.dk  
 

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

Oplysninger: Mobil 6055 8445, helst aften, eller på www.holbaekgangsport.dk  

 



SOMMERTUR VED SKARRESØ 
 

Lørdag, den 11. august 2018. 
 

Start/mål: P-plads ved Jyderup Kirke 
Starttid: Kl. 08:30 
Distance: Ca. 20 km 
Pris: Kr. 70,00 
 

Turen starter ved kirken, efter en lille tur, er der lidt kaffe mm. Derefter kommer 

to raster, før vi kommer tilbage, hvor vi fik morgenkaffe, her kan i få en bid brød 

mm. Tilmelding til turen snarest muligt og senest 30. juli 2018. Der er plads til 

20 personer. 

Tilmelding til Aase på tlf.: 2477 3726. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udsigt over Skarresø. 
 

HUSK VORE MANGE SOMMERTURE 
 

I løbet af de næste par måneder tilbyder vi et 

større antal ture, som forhåbentligt vil inter-

essere mange af vore medlemmer. En del af 

dem er omtalt her i bladet, men der kommer 

også et antal i det næstkommende blad. Der 

vil f.eks. være en række ture i den kommen-

de Vandrefestival, som foregår fra midten 

af august til begyndelsen af september. Der 

kommer også et tilbud om en tur til Årø i 

Lillebælt, og her er datoen fastlagt til lør-

dag, den 15. september. Hvis du vil med der-

til, bedes du notere det i kalenderen. 



SIDEN SIDST 
 
I den seneste periode har foreningen været 
repræsenteret ved et antal forskellige arran-
gementer. 
 
Det mest markante af dem var nok De 32. 
europæiske Vandredage, som i år blev af-
holdt i Hirschthal, Schweiz. I dette arrange-
ment deltog ca. 1.000 personer, og af dem 
var der 40 fra Danmark, halvdelen var fra 
Sjælland og halvdelen fra Jylland. I den sto-
re internationale deltagerkonkurrence blev 
Globetrotterne fra Ansager nr. 12 med 78 
point, mens Holbæk G/S blev nr. 13 med 76 
point, og MF København blev nr. 16 med 
45 point. Ruterne var meget fine, men også 
noget anstrengende. 

Ved en rast på turen i Schweiz 

Et stråtækt museum i Muhen i Schweiz 
 

En skøn forårsdag i maj var der inviteret til 
Mutter Grib Vandring, som foregik i Hil-
lerød og Gribskov. Der var masser af turi-
ster i og ved Frederiksborg Slot, men der 
deltog kun 86 i alt i turen, og det var alt for 

lidt, for turen var vældig god. Der deltog 9 
fra Holbæk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbåden i Frederiksborgs Slotssø 
 

I pinsen blev der afholdt De 3 Broers Van-

dring ved Vordingborg. Der var mindst 4 af 

vore medlemmer, som deltog i turen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vej over Storstrømsbroen 
 

I begyndelsen af juni var der en flok sjæl-

lændre, som tog på oplevelsestogt med 007 

til Nordjylland og Læsø. Der var 4 med fra 

Holbæk G/S. Her er et enkelt billede fra deres 

oplevelser, men der kommer flere i de følgen-

de blade, lige som forsidebilledet i dette blad 

også er fra turen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vej over Rubjerg Knude 



 
El Caminante (Vandringsmanden) 

 

VANDREUGEN 2019 
 

Så er brochuren over næste års vandreuge 

blevet offentliggjort. Der vil blive fremlagt 

et antal brochurer i Klubhuset, og den kan 

også ses på den hjemmeside, hvis adresse 

bringes her i den følgende tekst. 

 

Den 32. Vandreuge afholdes i tiden fra den 

31. marts til den 7. april i området ved Fuen-

girola i Andalusien, som er den sydligste 

landsdel i Spanien. Det er tredje gang, at der 

er vandreuge i dette område, idet der tidli-

gere har været ture fra Torreblanca og fra 

Benalmádena, som ligger lidt nærmere Má-

laga. Fuengirola er særligt kendt for sine 

store badestrande og den lange strandpro-

menade, men der er også nogle vældigt go-

de vandreområder såvel langs kysten som i 

baglandet. Det er planen, at der skal være et 

par busture ind i henholdsvis nationalpar-

ken Sierra de las Nieves og til byen Ronda, 

som ligger på en mærkelig bjergknold inde 

på højsletten bag kystbjergene. 

 

Der er flytransport fra såvel Kastrup som fra 

Billund, og der er ophold på VIK Gran Ho-

tel Costa del Sol. Prisen for arrangementet 

er fastsat til 6.998 kr. pr. person ved ophold 

i dobbeltværelse, mens der er et tillæg på 

1.100 pr. uge ved ophold i enkeltværelse. 

Man kan for 2.500 kr. tilkøbe en uges ekstra 

ophold (før eller efter). 

 

Denne pris omfatter følgende: 

-  Flytransport fra Kastrup til Billund t/r 

-  Mad ombord på flyet t/r 

-  Bustransport fra lufthavn til hotel t/r 

-  Indkvartering som bestilt 

-  Forplejning All Inclusive 

-  Vandreture i 5 dage med turleder 

-  Morgengymnastik 

-  Eftermiddagsudstræk 

-  Diplom og mærke – og gode oplevelser 

-  Alle nu kendte afgifter. 

 

Turen gennemføres med mindst 48 deltage-

re, og der er plads til maksimalt 125. 

 

Tilmelding sker til Bravotours, og det er let-

test at anvende deres hjemmeside, som har 

følgende adresse www.bravotours.dk her 

finder man punktet Aktiv ferie og indtaster 

de nødvendige oplysninger, hvorefter man 

får tilsendt en opkrævning, og når den er 

blevet betalt, er man blevet registreret. 

 

Hvis man har behov for flere oplysninger 

end dem, som man kan få fra hjemmesiden, 

kan man tage kontakt med Linda Jensen fra 

Bravotours. Hun træffes på tlf. 9627 3777 

eller via email på lij@bravotours.dk  

  



 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport. 
 

Jeg vil gerne takke for en god dag i for-
bindelse med min 40 års fødselsdag. 

Dagen startede med åbent hus, hvor der 
kom mange hjem til mig for at sige tillykke 
med de 40 år, det var super hyggeligt at se 
så mange af jer. 

Da det var en onsdag og samtidigt dagen, 
hvor jeg blev 40 år, var det mig, der havde 
turen den onsdag aften, og derfor ville jeg 
gerne lave en sjov tur, så jeg havde lavet en 
lille quiz om mig selv til den aften. 

Jeg takker for deltagelse i turen. 

Der var ingen, der vidste, at jeg arbejder 
sammen med én, der spiller musik i fritiden, 
så jeg havde fået ham til at komme i min 
lejlighed for at spille lidt sammen med hans 
musikmakker. 

Jeg vil gerne takke for, at I tog godt imod 
min lille musikoverraskelse. Jeg håber, at I 
synes, at der var god musik, og hvem ved, 
måske jeg kan få dem til komme og spille 
på et andet tidspunkt. 

Jeg synes, det var en god dag, super hyggeligt 
med åbent hus og aftentur i forbindelse med 
min 40 års dag. 

Med venlig hilsen  

Claus Berg  

Holbæk  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Til Holbæk Gangsport. 
 

Tusind tak for foreningens hilsen til min 70 

års fødselsdag, og en særlig tak til dem, 

som kiggede indenfor til åbent hus. 

Hans Christian Berg 

Jyderup 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Til Holbæk Gangsport. 

Mange tak for den venlige hilsen i 

anledning af min runde fødselsdag. 

Venlig hilsen 

Winni Dahl 

Holbæk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vi siger selv tak til vore runde fødselarer, og 
vi kan forstå, at I havde nogle gode dage. 

 

 
 

TIL ORIENTERING 
 

I det foregående nummer af Medlemsnyt var 

der en opfordring til, at man kunne modtage 

bladet via internettet. Der er siden da 12 

husstande, som har taget imod tilbuddet, og 

det siger vi tak for. Det betyder nemlig, at 

foreningen sparer et beløb på mellem 40 og 

110 kr. pr. husstand pr. år. Beløbet varierer, 

afhængigt af hvor mange sider, der er i det 

enkelte blad, samt af, hvor mange frimær-

ker, der skulle være anvendt til at transpor-

tere bladene. 

Hvis der er flere, som kunne tænke sig at 

modtage bladet som pdf-fil via e-mail, kan 

det ske ved henvendelse til redaktøren. 

 



 
RUNDE DAGE 

 

Efter gennemgangen af kartoteket er det 

konstateret, 

at 

Jette Næsby Andersen, Holbæk, onsdag, den 

27. juni kan fejre sin 75 års fødselsdag, 

at 

Bodil Moeslund, Stensved, onsdag, den 4. 

juli kan fejre sin 70 års fødselsdag, 

at 

Claus Asmussen, Asnæs, torsdag, den 5. juli 

kan fejre sin 75 års fødselsdag, 

samt at 

Leni Andreasen, Holbæk, mandag, den 30. 

juli kan fejre sin 80 års fødselsdag, 
 

Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke med de 

runde fødselsdage mv.; og vi håber hyppigt 

at se jer på turene rundt om i landet. 

 

 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 

Der søges arrangeret fælles-transport til føl-
gende ture i de næste par måneder: 
 

Vipperødturen, lørdag, den 23. juni med 
afgang fra Holbæk kl. 08.45. Der er en ført 
rute på 20 km. Der er begrænset antal delta-
gere på denne tur, så husk tilmelding ! 
 

Sejerø-vandring, søndag, den 24. juni med 
afgang fra Holbæk kl. 07.30. Der er førte 
ruter på 15 og 30 km. 
 

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 ru-
ter på 5, 10 og 20 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 talebesked eller send en mail. 
 

Ud over de ovennævnte ture kan der være 
mulighed for fællestransport til turene udenfor 
Holbæk onsdag aften. Mødetidspunktet afhæn-
ger af startstedet. Hvis der er under 20 km til 
startstedet, møder man senest kl. 18.30, og el-
lers 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. 

 
MILEPÆLEN 

Følgende har passeret en milepæl: 

Finn Henriksen, 1450 ture, EVG 
Finn Henriksen, 1450 ture, IVV 
Finn Henriksen, 44.000 km, IVV  
Lene Heesch, 65.000 km, TRIM 
Finn Henriksen, 157.000 km, - - - -  
 

Vi ønsker tillykke med præstationerne og 
håber på fortsat god fart. 



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. Da Hallen er lukket i skoleferien, vil turene 

i den periode have startsted andre steder i området. Spørg evt. turlederen, 

Børge Petersen (tlf. 6145 4013) om hvorfra. 

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

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

Hvor ikke andet er anført, er turene onsdag på 10 - 12 km og turene mandag på 7 - 10 km. 
onsdag 20. juni kl. 19.00 fra Vibevej 22,  4571 Grevinge 

søndag 24. juni kl. 08.20 fra Havnsø Havn,  ca. 6, 15 og 31 km,  Sejerø Rundt 

mandag 25. juni kl. 16.05 fra Veddinge Shelterplads,  Veddingevej 41A,  4540 Fårevejle. 

onsdag 27. juni kl. 19.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  4300 Holbæk 

mandag 2. juli kl. 16.30 fra P-plads på Alstedvej nær nr. 3, i Alsted Skov, 4180 Sorø, 8 km 

onsdag 4. juli kl. 19.00 fra P-plads Nord ved Tølløse Station, 4340 Tølløse 

mandag 9. juli kl. 16.15 fra P-plads ved Skovens Kirke, Skovkirkevej 2, 3630 Jægerspris  

onsdag 11. juli kl. 19.00 fra Idrætsvej 2, 4534 Hørve 

mandag 16. juli kl. 16.00 fra P-plads ved Skarresø Camping, Slagelsevej 40, 4450 Jyderup 

onsdag 18. juli kl. 19.00 fra Høve Stræde 17, 4550 Asnæs 

mandag 23. juli kl. 16.10 fra P-plads på Haraldstedvej i Vrangeskov(søsiden), 4100 Ringsted 

onsdag 25. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Lejre Museum, Orehøjvej 4, 4320 Lejre 

mandag 30. juli kl. 16.00 fra P-plads på Bognæsvej, nær Bognæsvej 20, 4000 Roskilde 

onsdag 01. aug. kl. 19.00 fra P-plads ved Gl. Skovvej 1, Bjergsted, 4470 Svebølle 

lørdag 04. aug. kl. 09-12.45 fra Orø Skole,  4305 Orø,  6, 12, 15, 20 km,  Orø Rundt 

mandag 06. aug. kl. 16.00 fra P-plads i skoven, ved Skovvej 34, Hvalsø Skov, 4330 Hvalsø 

onsdag 08. aug. kl. 19.00 fra Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4, 4180 Sorø 

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 23. juni VIPPERØDTUREN,  kl. 09.30, (ført tur),  - - - - 
  Dådyrvej 7,  4390 Vipperød,  20 km 
 
søndag 24. juni SEJERØ-VANDRING,  kl. 08.20 (ført tur),  IVV 
  Havnsø Færge, 4593 Føllenslev,  6 , 15 og 30 km 
 
onsdag 27. juni TAASPIDSERNES AFTENVANDRING,  kl. 18.30 (førte ture), EVG 
  Trekroner Station,  Trekroner Centervej 50,  4000 Roskilde,  7 og 12 km 
 
fredag 29. juni BORNHOLM RUNDT, kl. 11.00, Almegården, 3700 Rønne, 30 km, EVG 
lørdag 30. juni Nordlandshallen,  3770 Allinge,  kl. 05.30,  45 km, 
søndag 01. juli Nexø Skole,  3730 Nexø,  kl. 05.00,  50 km. 
 
lørdag 07. juli FØDSELSDAGSTUR I GRIBSKOV, kl. 09.00 – 12.00, IVV 
  Kernehuset,  Helsingevej 2,  3400 Hillerød,  5, 10 og 15 km. 
 
søndag 22. juli JULEMÆRKEMARCH PÅ BAKKEN,  kl. 11.00, EVG 
  Pjerrots Hus,  Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg,  fra 2 til 10 km 
 
onsdag 25. juli TAASPIDSERNES AFTENVANDRING,  kl. 18.30 (førte ture), EVG 
  Mosehuset,  Rendsagervej 5,  2625 Vallensbæk,  7 og 12 km 
 
lørdag 04. aug. ORØ RUNDT,  kl. 09.00 - 12.45, IVV 
  Orø Skole,  Bygaden 50,  4305 Orø,  6, 12, 15 og 20 km 
 
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 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  6. august  2018 
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Redaktion: 
Finn Henriksen 
Strandmøllevej 156 
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