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LEDER 
 

Jeg tror, at vi alle var spændt på, hvordan dette næsten corona-frie år ville forløbe, 
nu, hvor alle de kendte vandreture igen kan afvikles efter næsten to års pause. Fore-
løbig tegner det ret godt. En god måde at se udviklingen på er at studere stempel-
bøgerne og tælle stempler. 

Indtil udgangen af maj 2021 opnåede jeg i alt 2 stempler, og for hele året blev det 
til 6 stempler.  

Ved udgangen af maj 2022 er jeg nu allerede oppe på 9 stempler. Det må siges at 
være en betydelig fremgang.  

Og ikke nok med det! Marcherne afvikles helt uden restriktioner, ligesom vi var vant 
til i ”de gode gamle dage”. Vi kan komme ind i startlokalerne, og vi behøver hver-
ken mundbind eller plastichandsker. Det er dejligt afslappende ikke hele tiden at 
skulle passe på ikke at komme til at overtræde corona-reglerne. 

Men selv om alt næsten er, som det plejede at være, er der stadig noget, der mang-
ler. De fleste arrangører har desværre kunnet konstatere en nedgang i deltagertal-
lene. Vi må alle gøre en indsats for at holde gejsten oppe hos foreningerne, med 
andre ord: møde talstærkt op til klubbernes arrangementer, ikke kun til trænings-
turene. Hvis klubberne skal blive ved med at have lyst og overskud til at arrangere 
marcher, er vi som deltagere nødt til at bakke dem op og allerhelst tage venner og 
bekendte med ud at gå, så vi igen kan blive rigtig mange til arrangementerne, El-
lers kan resultatet let blive, at først vandringerne og senere – måske – klubberne 
lukker pga. manglende deltagelse, hvilket ikke er i nogens interesse! 

I skrivende stund er årets Ladywalk endnu ikke afviklet; men meget tyder på en næ-
sten halvering af deltagertallene. Der kan selvfølgelig komme nogle eftertilmeldin-
ger på dagen. Men vi må nok se i øjnene, at det varer nogle år, inden vi når tidli-
gere års store Ladywalk-succes! 

Alle ønskes en god sommer og et godt vandreår!  
 

Karen Lintner 
Redaktør 
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Alugod kalenderen 2022. 
 

Bakketur LØ 09 JUL 
Sommertur Kommer senere 
Furesøvandring LØ 27 AUG 
Kulturaften TI 25 OKT 
Årsafslutning FR 18 NOV 
Kulturaften TI 22 NOV 
Adventstrim SØ 26 NOV 
Julemærkemarchen SØ 04 DEC 
Juletrim LØ 10 DEC 
Farum Sø rundt ON 28 DEC 
 
ALUGOD forsøger at stiller hold til 
 

Orø rundt LØ 06 AUG 
Klintevandring SØ 14 AUG 
Gribskovvandring LØ 20 AUG 
Furesøvandring LØ 27 AUG 
Efterårsvandring, Taastrup LØ 17 SEP 
 

Træning. 
 

Vores træningsdage tirsdag og onsdag for-
løber planmæssigt. Mød op og få nogle op-
levelser. 
 

 
 

Forårstrim 
 

Vi ventede spændt på vejret og heldigvis 
holdt det tørt, men det blæste en del. 73 del-
tagere mødte op og gik de 3 ture. Der var 
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stor tilfredshed, men der var alligevel nogle, 
der gik forkert. På et strategisk sted i skoven 
var der tilmed nogen, der havde fjernet fle-
re af vores opmærkningsstrimler, desværre. 
Tak fordi I mødte op. 
 
Byvandring 
 

Igen i år blev Byvandringen afholdt fra Vær-
løse Museum ”Mosegården”. Der var nogle 
få der gik turen selv, men de fleste valgte at 
gå de 2 førte ture på hhv. 5 og 10 km. Vi hav-
de 30 deltagere der fik en fin tur i godt vejr. 
 

 
 

De 4 søer 
Alugod arrangerede en sø tur, hvor vi gik 
langs Søndersø, Bagsværd sø, Furesøen og 
Farum sø. En tur på 18,5 km. 11 deltagere 
mødte frem og gik en fantastisk tur i flot vejr. 
 

Søndersøløbet 
Alugod samarbejder med Ballerup Atletik-
klub om Søndersø løbet. 5 Alugoder deltog 
på de 5,5 km. 1 løb og 4 gik turen. Vejret 
var meget fint. 
 

 

Formand: Henning Rose, Birkegården 35, 3500 Værløse 
Tlf. 4448 2461. E-mail: rose@email.dk 
 

Kasserer: Jens Nielsen, Fyrretoften 5, 4400 Kalundborg, 
Tlf. 3063 2508. E-mail: jeniel@vip.cybercity.dk 

www.vmalugod.dk 
Danske bank Reg. nr. 1551 konto 2124947 



Skoleskibsmarch 
 

Skoleskibsmarch 2. april 2022. Alugod deltog med 
12 medlemmer i årets Skoleskibsmarch. Der var 
stadig sne på de nordvendte skrænter, men solen 
havde allerede magt, og vejret var pragtfuldt, så 
vi fik en dejlig tur. De fleste gik 10 km ruten til 
Brøndby havn, og nogle få supplerede med end-
nu en 10 km. Der var lidt problemer med afmærk-
ningen på ruterne, men det lykkedes for alle at 
komme i mål, selvom nogle fik lidt extra km for 
startgebyret. Da vi kom i mål og forhørte os om 
deltagerantallet viste det sig, at der kun var 42 
deltagere, og det bringer mig endnu en gang til 
at harmes over, at de forskellige foreninger ikke 
er med til at støtte hinanden. Vi ser, at flere af de 
tidligere arrangementer bliver nedlagt på grund af 
manglende tilslutning både med hensyn til hjæl-
pere for at gennemføre et arrangement og med 
manglende deltagerantal fra de andre foreninger. 
Coronakrisen er forbi, så hjælp hinanden til at 
genetablere det sociale sammenhold foreninger-
ne imellem. 

Flemming Knudsen. 
 

Öland 
 
Rejseforeningen af 2007 havde arrangeret en 
bustur til Öland. Fra Alugod deltog 24. Vi 
var heldige med vejret, da vi på turene kun 
fik 2 byger, men det blæste meget. Det var 
gode afvekslende ture i meget forskelligt 
terræn og uden bakker. Hotellet var fint, så 
alt i alt en vellykket tur. 
 

 
 
Holbæk vandring 
 

Alugod deltog med 7 deltagere på denne tur. 
Vejret var lidt blandet, lidt køligt, blæsende 
med lidt småregn. Vi fik gået nogle gode 
ture i Holbæk området. 
 

 
 

Mors dag vandring. 
 

Vi var 8 fra Alugod der mødtes på Klam-
penborg station. Vi gik en god tur i Dyreha-
ven i meget fint vejr. Vi havde vores sæd-
vanlige pause på højen ved Hjortekær. Vi 
sluttede turen med at spise på Bondestuen 
på bakken. 

 
 
Hedelandsvandring 
 

I flot vejr kørte vi til Reerslev for at gå Hede-
landsvandringen. Mange var mødt frem, her-
iblandt 7 fra Alugod. Alle startede med den 
lange tur med rast i hytten. Nogle få supple-
rede turen med en kortere tur, så vi kom op 
på 20 km. Fin tur og godt arrangement. 
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Ønsker du at modtage nyheder på E-MAIL…så send din mail adresse til os 

Nr.4.  juli - august  2022 

Sommermotion 

   

Tirsdag den 05. juli kl. 10.00(M) start fra Birkerød station  Jan Engblom 
 

  Tirsdag den 12. juli kl. 10.00(M) start fra Sydhavnen station Lars Øhlenschlâger 
   

Tirsdag den 19. juli  kl. 10.00(M) start fra Ordrup station  Stine Riis 
  

Tirsdag den 26. juli kl. 10.00(M) start fra Sorgenfri station Kirsten og Kim 
  

Tirsdag den 02. august kl. 10.00(M) start fra Øresund metro-station Herdis Posander 
   

Tirsdag den 09. august kl. 10.00(M) start fra Skovbrynet station Jan Engblom 
  

 Tirsdag den 16. august kl. 10.00(M) start fra Lyngby station  Stine Riis 

  

 Tirsdag den 23. august kl. 10.00(M) start fra Klampenborg station Kirsten/Kim 
 

 Tirsdag den 30. august kl. 10.00(M) start fra Ballerup station  Lars Øhlenschlâger 

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

Tirsdags turene / Sommermotion turene er førte ture 

på ca. 10 til 12 km, hvis der ikke står andet. 

Ture der er mærket med et (M), betyder at du selv skal medbringe mad og drikkevarer 

Alle turene bliver gået i rask gang (ca. 5 km. / timen). 

Alle er velkommen til at deltage på vore Sommermotions ture 

  

Stavgang holder sommerferie 
 

Vi starter igen 
 

fredag den 2. september 

Kl. 10.00 

Formand Ivar Maibom       38 34 74 72 

Kasserer Karina Nielsen       20 78 19 67 

Best.medlem Bodil Ocahaaska    22 36 48 15 

Best.medlem Kirsten Engbirk      29 93 33 75 

Best.medlem Kim Madsen       29 93 33 75 

E-mail adresse: ivarmaibom@gmail.com 

Foreningens hjemmeside 

www.gladsaxegangsport.dk 
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Ren By 

Fredag den 20. maj 2022 samledes vi i klubben, hvorfra vi gik ud i hold for at samle affald 

på gader og veje for Gladsaxe kommune. Vi blev sendt afsted i små hold, som fik tildelt 

hver deres rute samt redskaber og handsker. Klokken 11 samledes vi alle til en hyggelig 

frokost med efterfølgende kaffe; efter en travl formiddagens arbejde. billederne viser 

holdene, inden start. 
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Gribskovens Hårde Kerne 
Vandreforening i Hillerød 
Stiftet den 04. juli 1973 

Bestyrelsen i GHK 
Formand: Leif Tindgård Christensen 
 Tlf.: 40154349 
Næstformand: Per Melchior 
 Tlf.: 28836651 
Kasserer: Henrik Pedersen 
 Tlf.: 5325 3337 
Sekretær: Dorte Svendsen 
B. Medlem: Karin Pedersen 
 Lis Cramer 
  Thora Hansen 
 ********************************** 

Juli - August 2022  
 

Så er der åbnet op igen 

VI GÅR ÅRET RUNDT 
Hver tirsdag kl. 10.00 går vi Senior-
gang fra Kernehuset. Rekorden er 198. 
Fra den 01. april går vi træning ons-
dag aften kl. 18.30. 
Fra den 1. september går vi træning 
lørdag kl. 10,00. 
*********************************** 

 

Vi stiller hold til 
 
Orø Rundt lørdag d. 07. august 2021. 
Vi mødes mellem 08.30 og 09.00 på 
Orø Skole, Bygaden 50, 4305 Orø, 
(4300 Holbæk). 
Der er distancer på 6, 12, 15 og 20 km. 
Foreningen betaler startkortet  
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Færgen fra Hammerbakke 

Husk at sige på færgen fra Hammerbakke, 
at I skal gå Orø Rundt, og så skal I huske at 
købe en personbillet på startstedet. 
Der bliver ikke kaffe hos Karin og Hen-

rik bag efter Orø Rundt i år.  
Håber vi ses. 
*********************************** 

Gribskovens Hårde Kerne laver 
bustur til Barlinek i Polen 

Fra den 13. til den 17. oktober 2022. 
Det er en 5 dages tur med et program hver 
dag med lokal guide og halvpension samt 
morgenmad på turen ud og aftenbuffet på 
vej hjem. Behagelig bus fra Adrian. 
 

 
 

Hvis det er noget for dig så ring 
eller skriv til Henrik 

Tlf.: 5325 3337 
Email: henrikpedersen48@yahoo.dk  

 

  
Hotel Barlinek 



         
 

49-års fødselsdagstur i Gribskov 
 

Lørdag den 02. juli afholder vi vores Fødsels-
dagstur med start og mål fra Kernehuset på 
Helsingevej 2, 3400 Hillerød. Der er ruter på 
5 og 10 km som kan kombineres til 15 km. 
Prisen for startkort er 35,00 kr. for diplom. 
På startkortet gives kaffe og lagkage. 
Børn går gratis ifølge med en voksen, der er 
sodavand og lagkage til børnene. 

Der er start fra kl. 09.00 til kl. 12.00. 

Holdtilmelding senest den 28. juni på 
E-mail: henrikpedersen48@yahoo.dk 

 
49-års fødselsdagstur i Gribskov 

 

 
 

Håber vi ses i Gribskov 
SE OGSÅ PÅ 

www.gribskovenshaardekerne.dk  

 

Gribskov-vandring 
Lørdag den 20. august 2022 

 

  
Fiskeørn 

Lørdag den 20. august afholder vi vores 
Gribskov-vandring med start og mål på 

Kernehuset Helsingevej 2, 3400 Hillerød 
Der er ruter på 5, 10 og 10 km.  
Forskellige ruter så du kan gå 

5 – 10 – 15 og 20 km. 
Priser for startkort er  

IVV + Diplom = 30,00 kr. 
              IVV                  = 25,00 kr. 

Rasteplads er ved start og mål, 
hvor der kan købes mad og drikke. 

Specielt Burger og Grillpølser. 
Ruterne er afmærkede med pile 

og rød/hvide bånd. 
 

 
 
 

 
Sommermarch på Bakken med spisning 

og gratis bus søndag den 17. juli 2022  

 

Se mere på 
www.gribskovenshaardekerne.dk 
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HOLBÆK GANGSPORT 
AkA 

 

 

SKET OG SKER I HOLBÆK 

Det foregående nummer af Motionsgang 

blev udsendt umiddelbart før afholdelsen af 

vores Forårsvandring i Holbæk, så det 

var af naturlige årsager ikke muligt at beret-

te noget om turen. Men nu er det muligt, 

og det kan oplyses, at vejret var rigtigt fint 

det meste af tiden – først hen på eftermid-

dagen kom der en lille regnbyge, som dog 

ikke generede deltagerne væsentligt. Ruterne 

blev godkendt af deltagerne, som varierende 

og interessante, men på den ene opstod der 

dog lidt usikkerhed, da der i et boligområde 

åbenbart var nogle, som syntes, at vore af-

mærknings-strimler var grimme, for på en 

strækning af ca. 1 km, var der fjernet 5 af 

dem, mens de 3 pile i samme område var 

helt uberørte. Det kunne tyde på, at man på 

det stykke skal benytte pile i hele området. 

Deltagerne kom dog igennem, og alle kom 

vel i mål. 

Hvor kom deltagerne så fra? Man kunne 

måske forvente, at hovedparten kom fra lo-

kalområdet, men det viste sig, at de fleste 

kom fra det storkøbenhavnske område, og 

der var en pæn stor flok fra Køge, og så var 

der også nogle stykker fra Jylland, hvilket 

var meget glædeligt. Det samlede antal del-

tagere nåede op på 67 stykker. 

 

I det tidsrum, som dette blad dækker, vil 

der være to større arrangementer og en hel 

række mindre. Det første er Vandringen Orø 

Rundt, som afholdes lørdag, den 6. august. 

Turen kommer rundt på det meste af øen, 

som ligger omtrent midt i Isefjorden, hvor 

den opdeler fjorden i den Ydre og den Indre 

Bredning. Hvis man ikke har været der før, 
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bør man unde sig den oplevelse, men man 

skal dog være opmærksom på, at en stor del 

af turen går på trampestier, hvor man skal gå 

noget forsigtigt. Man skal også være op-

mærksom på, at man kan starte to forskellige 

steder: Det ene er på Orø Skole, hvorfra man 

kan gå alle fire ruter. Men hvis man kommer 

til øen fra Østre Færge og ønsker at gå 15 

eller 20 km, kan man med fordel starte fra 

den lille P-plads lige efter færgestedet (ca. 

200 meter). Derved kan man spare sig for at 

gå 2 – 3 km ekstra. Dette startsted har dog 

kun åbent i tiden fra kl. 09.00 til 10.30. 

Det andet større arrangement er turen på 

Sejerø, som meget informativt har navnet: 

Sejerø Rundt. Denne tur afholdes som ført 

tur søndag, den 21. august. Der er tre ruter 

på henholdsvis ca. 5, 15 og 30 km. For at 

deltage i turen skal man være ved færgen i 

Havnsø senest kl. 08.30 eller ved havnen på 

Sejerø kl. 09.45. 

De små arrangementer, som afholdes i tids-

rummet fra medio august til primo septem-

ber er elementer i det man kalder for Van-

drefestival 2022, og som foregår i de fleste 

af kommunerne i Region Sjælland. Der til-

bydes et stort antal ture af meget forskellig 

beskaffenhed. Nogle er ret korte og lette at 

gennemføre, mens andre er ganske lange 

og kan være ret så anstrengende. For at se, 

hvad der bydes på, må det anbefales, at man 

slår op på hjemmesiden, der omfatter alle 

arrangementerne, men hvor man kan finde 

turene i hver enkelt kommune. Denne hjem-

meside har adressen: 

www.vandrefestivalen.dk men man kan og-

så slå op på Holbæk Gangsports hjemmesi-

de, hvor de lokale ture vil være anført. Det 

sker på adressen: 

www.holbaekgangsport.dk  
  

 



AKTIVITETSLISTE 
Det må fortsat anbefales, at man holder sig løbende orienteret på foreningens hjemmeside: 

www.holbaekgangsport.dk eller på Facebook-siderne: Holbæk Gangsport og Holdture og 

fællestransport for Holbæk Gangsport. Her vil nye tilbud til vore medlemmer hurtigt kun-

ne blive bragt ud til et større antal. 

I de næste måneder er der følgende startsteder for de faste ture: 

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. 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Der er desuden følgende ture, som har distancer på 10 – 12 km, hvor intet andet er nævnt: 

mandag 27. juni kl. 14.30 (afgang fra Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk) 

onsdag 29. juni kl. 19.00 fra P-plads ved Gyrstinge Sø, Øvej (sidevej til Allindemaglevej) 

mandag 04. juli kl. 15.15 fra P-plads på venstre side af Anagervej, 4190 Munke Bjergby 

onsdag 06. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Borrevangsvej 2, 4573 Højby Sj. 

mandag 11. juli kl. 15.00 fra P-plads nær Himmelev Rideklub, Herregårdsvej 61, 4000 Roskilde 

onsdag 13. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Løserupvej, Tuse Næs, 4300 Holbæk 

mandag 18. juli kl. 15.15 fra P-plads Omsorgsc. De tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris 

onsdag 20. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Tølløse Kirke, Nordstjernevej, 4340 Tølløse 

mandag 25. juli kl. 15.00 fra P-plads overfor Boserupvej 79, 4000 Roskilde 

onsdag 27. juli kl. 19.00 fra P-plads ved Vipperødhallen, Rensdyrvej 3, 4390 Vipperød 

mandag 01. aug. kl. 14.45 fra P-plads ved Hagested Hallen, Damvej 19, 4300 Holbæk 

onsdag 03. aug. kl. 19.00 fra P-plads ved Jyderup Camping, Slagelsevej40, 4450 Jyderup.  

lørdag 06. aug. kl. 08.30-12.45 fra Orø Skole, Bygaden 50, 4305 Orø, 5, 12, 15 og 20 km. 

mandag 08. aug. kl. 15.00 fra P-plads ved Gl. Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre 

onsdag 10. aug. kl. 19.00 fra P-plads efter Toldbodvej 78, 4581 Rørvig. 

mandag 15. aug. kl. 15.00 fra P-plads ved Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse 

onsdag 17. aug. kl. 19.00 fra P-plads ved Vej 9, 4560 Vig. 

søndag 21. aug. kl. 08.30 fra Havnsø Havn, Havnevej, 4593 Føllenslev. 5, 15 og 30 km. 

mandag 22. aug. Endnu ikke fastlagt 

onsdag 24. aug. Vandrefestivaltur, ikke endeligt fastlagt 

mandag 29. aug. Endnu ikke fastlagt 

onsdag 31. aug. Vandrefestivaltur, ikke endeligt fastlagt 

Eventuelt yderligere oplysninger om turene kan findes på Holbæk Gangsports hjemmeside: 

www.holbaekgangsport.dk 
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HVIDOVRE 
MARCHFORENING 

 

________________________________    
Juli – august 2022 

________________________________

VI GÅR ÅRET RUNDT 

ca. 2 timer hver tirsdag aften kl. 
18:00 fra følgende S/M-stationer: 
05. juli, Avedøre S-station, Edel 

12. juli, Sjælør S-station, Edel 

17. juli, Klampenborg, Bakken, Edel 

19. juli, Fuglebakken S-st., Kirsten & Erik 

23. juli, Malmparken S-station, Edel 

LÆS! MADPAKKETURE 

26. juli, Trianglen M-station, Klaus 

02. august, Bernstorffsvej S-station og slutter 

  på Husum S-station, Edel 

09. august, Husum S-st., Kirsten & Erik 

13. august, Kokkedal Station, Edel 

LÆS! MADPAKKETURE 

16. august, Klampenborg S-st., Kirsten & Erik 

23. august, Valby S-station, Klaus 

30. august, Køge, Bodil & Bjarne 

LÆS! KØGE ÅS TUR 
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”FORMIDDAGSKLUB” 

Vi går hver eneste tirsdag kl. 10:00 træ-

ningstur på ca. 2 timer fra Avedøre, Træ-

drejerporten 1B. 

Er du interesseret i stavgang, kan du for at 

prøve gangarten, og inden du investerer i 

udstyr, gratis låne gangstave af os. Tag di-

ne gulerødder, æbler eller lignende med og 

mød op. Der er gratis kaffe og hyggeligt 

samvær efter turen. 

 

 

”KØGE ÅS TUR” 

Bodil & Bjarne vil tage os med på en tur på 

Køge Ås, hvor vi bl.a. vil besøge Grundtvigs 

grav.  

Bodil & Bjarne vil arrangere kørefælles-

skab i egne biler for dem, der har lyst til at 

deltage. Tilmelding kan ske til: 

E-mail: bobjhansen@privat.dk eller  

SMS på tlf.:28 57 45 74. 

Formand: Dennis Henriksen, Tlf. 51 48 10 50 

E-mail: dennisogsanne@gmail.com 

Kasserer: Edel Simonsen, Tlf. 53 56 42 32 

E-mail: esogms@gmail.com  

www.team-hvidovre.dk 

Hvidovre Marchforenings hjemmeside 

Danske Bank Reg. nr. 1551 konto 5484863 



 
 

JUL I JULI 2022 

Der er noget om snakken 

Julemærkemarch på Bakken 

Vi prøver igen i år at samle hold til 

Julemærkemarchen på Bakken søn-

dag den 17. juli kl. 11:00 på Bakken 

i Dyrehaven 

Starttid: søndag den 17. juli 2022, kl. 

11.00 

Startsted: Græsengen ved Bakkens ind-

gang fra P-pladsen. 

Mål: Friluftsscenen på Bakken. 

Distancer: 2½ - 5 - 6 og 10 kilometer. 

Holdtilmelding til Edel senest 14. 

juli 2022. 
 

 

FØDSELSDAGSVANDRING 

Lørdag den 2. oktober 2022 med start 

kl. 09:00 – 11:00. 

Startstedet er Aktivitetslokalet, Lille 

Friheden 1, 2650 Hvidovre. 

Der vil være 3 distancer at vælge mel-

lem på henholdsvis ca. 6, ca. 11 og ca. 

12 km, som kan kombineres efter be-

hag og temperament. 

Der er rasteplads ved start/mål, hvor 

der kan købes mad og drikkevarer. 

Tilmelding (startkort) og køb af mor-

genmad kan ske fra kl. 08:30. 

Startkort med/uden diplom koster 25 kr. 

Børn under 16 år går gratis og får udle-

veret diplom. 

Ruterne er afmærkede og egnede til at 

gå, eller løbe i eget tempo. 

Ruterne er endvidere barnevogns- og 

stavgangsvenlige. Vi håber på godt vejr 

og rigtigt mange friske gængere. 
 

 
MADPAKKETURE 

1. tur starter lørdag den 23. juli 2022 kl. 

10:00 fra Malmparken Station og slut-

ter ca. 15 km efter på Ledøje Bussta-

tion. 2. tur starter lørdag den 13. august 

2022 kl. 10:00 fra Kokkedal Station og 

slutter ca. 15 km efter på Espergærde 

Station. Vi går det meste af vejen på 

stier. Vi holder pauser, nyder vor med-

bragte mad og drikkelse samt Sjællands 

smukke natur. Du får naturligvis stem-

pel i din Trimbog.  

Turene er åbne for alle. 
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Frederiksværk Gangsportsforening 

Servicetelefoner: 71 75 16 00 eller 40 25 91 66 

 

Tur til Sverige lørdag den 21. Maj 
 

Vi havde en dejlig bustur til Hal-
landsåsen. Bussen satte os af i 
Torekov, herfra gik vi en tur på ca. 
7,5 km. De første 10 minutter i 
regnvejr, herefter klarede det op. 
Resten af dagen havde vi tørvejr. 
 

 
Tur til Tyskland i august 

Nu nærmer sig tiden, 
hvor Krudtuglerne tager 
på ferie igen. Vi skal op-
leve meget på de 5 da-
ge. Der er ikke tid til af-
slapning, så det er vel 
ikke ferie, men en stu-
dietur. Alle pladser har 

været udsolgt længe. Vi tror alle har behov for at komme ud og 
opleve noget nyt. 
Vi kører selvfølgelig med Adrians bus. 
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Krudtværksfestival lørdag den 7. maj 

Festivalen gik godt. Der var mange mennesker, vores pølser og 
æbleskiver solgte rigtig godt. Vi havde en dejlig dag. 
Frederiksværk Nordtorv og Kanalen har været under ombygning 
hele sidste år og bliver først indviet her den 27. maj. 
Krudtværksområdet, hvor vi bor, bliver nu et hele med byen. Så 
det er værd at besøge Frederiksværk for at se, hvor flot vores by 
er blevet.  
 

Krudtuglevandringen 2023 

Vi har besluttet at ændre arrangementet således, at vi starter kl. 
9.00. Der vil fremover kun være 2 ruter at gå, 1 på 5 km og 1 på 
10 km. Ruterne bliver selvstændige, så man kan stadig gå op til 
15 km. Vi er kede af, at denne ændring er nødvendig. Vi har vel 
nok Danmarks flotteste natur her. 
 

Kildemosevandringen 2023 

 

Vi har også været nødt til at ændre 
dette arrangement, da vores oprin-
delige dato vil ligge i pinsen i 2023. 
Ny dato bliver søndag den 14. maj. 
 
 
 

Julemærkemarchen 2022 

Det bliver vores sidste julemærkemarch. Vi har opsagt vores af-
tale med komiteen fra slutningen af dette år. Vi har kørt arrange-
mentet i 20 år, og har været involveret i marchen i 45 år på den 
ene eller anden måde. Vi har stadig 2 medlemmer, der var med 
til at starte arrangementet her i Frederiksværk for 45 år siden. 
Vi har talt med Julemærkehjemmet Kildemose om, at vi skal ha-
ve et brag af en afslutning. Vi snupper simpelthen 1. pladsen, min-
dre kan der ikke være tale om. 
Derfor husk at komme til Ølsted søndag den 4. december. 
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MOTIONSFORENINGEN 

KØBENHAVN 
TRÆNINGSTURE OM MANDAGEN – CA. 10 KM 
 
 

TRÆNINGSTURE OM MANDAGEN 
 

Her er de ture, vi kan tilbyde i de næste par måneder. Lad os komme ud at nyde, 
at foråret er på vej! 
 

04.07. Rundkørsel Nøragersmindevej/Kongelundsvej kl. 10.00 Elin 
04.07 Rundkørsel Nøragersmindevej/Kongelundsvej kl. 18.00 Karen *) 
11.07. Klampenborg St. kl. 10.00 Jørgen 
11.07. Enghave Pl. M-st. kl. 18.00 Klaus 
18.07. Vanløse S-st. kl. 10.00 Arne 
18.07. Vanløse S-st. kl. 18.00 Kirsten og Erik 
25.07. Skovlunde S-st. kl. 10.00 Elin 
25.07. Skovlunde S-st. kl. 18.00 Else 
01.08. Østerport St. kl. 10.00 Karen 
01.08. Østerport St. kl. 18.00 Klaus 
08.08. Åmarken S-st. kl. 10.00 Jørgen 
08.08. Ørestad M-st. kl. 18.00 Kirsten og Erik 
15.08. Friheden S-st. kl. 10.00 Elin 
15.08. Friheden S-st. kl. 18.00 Else 
22.08. Forum M-st. kl. 10.00 Arne 
22.08. Forum M-st. kl. 18.00 Kirsten og Erik 
29.08. Valby S-st. kl. 10.00 Eilif 
29.08. Valby S-st. kl. 18.00 Karen 
05.09. Svanemøllen S-st. kl. 10.00 Karen 
05.09. Svanemøllen S-st.  kl. 18.00 Elin 
 

*) Denne tur er en madpakketur, og turens længde er 14-15 km. 
 Der er 2 pauser undervejs 
 

 Bemærk, at der er forskelligt startsted formiddag og aften på datoerne 
 11.07. og 08.08.  
 

TRÆNINGSTURE OM TORSDAGEN – 5-6 KM – KL. 10.00  
 

Vi går som altid i 2 hold, et hurtigt og et lidt langsommere. De næste to måneder 
har vi følgende startsteder: 
 

07.07. Roklubben Øresund 
14.07. Spejderhytten, Gemmas Allé 
21.07. Dragør Station 
28.07. FDF-hytten, Løjtegårdsvej 
04.08. Roklubben Øresund 
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11.08. Spejderhytten, Gemmas Allé 
18.08. Korsvejens Skole 
25.08. FDF-hytten, Løjtegårdsvej 
01.09. Roklubben Øresund 
 

VANDRING VED VESTVOLDEN DEN 26. MAJ  
 

Endelig var det muligt at afholde denne vandring efter den lange corona-pause. I år 
var det Hvidovre Marchforening og Motionsforeningen København, der stod for den. 
Startstedet var flyttet til Avedøre. Ove havde lavet ruterne, og de blev rost af flere af 
deltagerne. Vi havde 57 ude at gå. Vejret var blandet: sol, blæst og enkelte byger – 
behageligt vandrevejr. Der var en god og afslappet stemning hele dagen. Deltagerne 
på de to længste ruter fik en ekstra oplevelse omkring Brøndby Stadion, hvor tilsku-
erne til eftermiddagens kamp mellem OB og FC Midtjylland var ved at indfinde sig. 
 

ÆRESMEDLEMMER 
 

Motionsforeningen København har fået to æresmedlemmer. Det drejer sig om Kirsten 
og Ove Wichmann. Kirsten har været medlem af foreningen i 48 år, Ove i ca. 40 år. I al-
le årene har de været meget aktive og har lagt rigtig mange timer i foreningsarbejdet. 
Der er vist ikke mange, som kan komme op på siden af dem. På træningsturen tors-
dag den 12. maj på Korsvejens Skole blev de udnævnt til æresmedlemmer og fik der 
overrakt diplomerne. 
 

 
 

Husk at bruge foreningens hjemmeside, hvis I har mulighed for det: 
motionsforeningen-koebenhavn.dk  

Her kan man bl.a. læse de 2 senest udgivne numre af Motionsgang 
 

Oplysninger om foreningens arrangementer: 
Formand Karen Lintner 3251 3185 k.b.lintner@stofanet.dk 
Næstformand Arne Jahn 2536 2849 jahn@private.dk 
Kasserer Kirsten Wichmann 3678 0172 / 2094 7007 wicok@pc.dk 
Sekretær Ove Wichmann 3678 0172 / 2487 4639 wicok@pc.dk 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Runge  2028 3070 jrunge.runge@gmail.com 
Hjemmeside:  motionsforeningen-koebenhavn.dk 
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Hedelandsvandringen den 7. maj: 98 gængere valgte at deltage. De havde 

godt vejr til at nyde naturen. 
 

 

Naturhytten i Hedeland 
 

Fra 28. juni til 2. august vil tirsdagsturene på 10 og 15 km foregå fra Hedeland. 

Vi mødes ved Ridestalden/togremissen kl. 09.30. Den 26. juli er det dog ikke 
muligt at gå i Hedeland på grund af spejderlejr. 

6 km holdet samt onsdagsturen går fra Medborgerhuset hele tiden. 5 km går fra 

forskellige steder. Se mere på hjemmesiden. 
 

Aftenvandring onsdag den 10. august klokken 18:30 fra Mosehuset i Val-
lensbæk: Pris 25 kr. Førte ture på 7 og 12 km. Efter vandringen er det muligt 

at købe lidt drikkelse. 
 

Bakketur for medlemmer søndag den 14. august: invitation udsendes sene-

re. Men reservér datoen. 
 

Efterårsvandringen lørdag den 17. september fra Herstedøster skole. 

Husk at sætte kryds i kalenderen.  
 

Husk, at vi går i venstre side på stier, hvor ikke andet er bestemt, og vi fyl-

der ikke hele stien. 
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Hver tirsdag kl. 09:30. 5 km holdet går med 4-4½ km/t, 6 km holdet går med 

5 km/t, og 10 og 15 km holdene går med 5½ km/t. 
Om onsdagen: Der går vi kl. 18:30. 6 km holdet går med 5 km/t. 

 

Husk, at i Medborgerhusets ferie går 10 km holdet og 15 km holdet fra 28. 
juni til og med den 2. august undtagen 26. juli tirsdag formiddag i Hede-

land, fra Rideskolen, Brandhøjgårdsvej, Hedehusene. 

6 km træningsturen med 5 km i timen går hele sommeren fra Medborger-
huset; og 5 km holdet går fra forskellige steder. Se mere på hjemmesiden. 
 

Hjemmesiden: 
 

Gå ind på vores hjemmeside, der jævnligt bliver opdateret med klubbens sene-
ste arrangementer. Vores hjemmeside har adressen:  

www.taaspidserne.dk 
 

Taaspidsernes bankkonto er: reg.nr. 2275 konto 8478822627 

Benyt meget gerne kontoen ved betaling og tilmelding til arrangementer og be-
taling af kontingent. Husk at notere navn og til hvad der tilmeldes. 
 

Afhentning af Motionsgang til jer der ikke har PC: Se bladets næstsidste side 

fra hvilken dato, bladet kan afhentes i forbindelse med vandringer tirsdag for-

middag og onsdag aften. 

 
Et par billeder fra årets EVG-vandring fra området mellem Skåne og Halland 

 

 

 
 

 

 

 
(Fotos: Finn Henriksen) 
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LÆSERBREVE 

 
Med ”007” til Öland. 

Mandag 23. maj kunne de 24 deltagere fra Alugod stige på bussen i Værløse, herefter vi kørte 
til Høje Taastrup for at hente de øvrige deltagere, en samlet trup på 41. Efter en pause på en 
rasteplads i Sverige, ankom vi til Karlskrona. Vi spiste vores madpakker ved ankomsten. Vi gik 
en rundtur i byen, hvor vi så mange seværdigheder bl.a. den største trækirke ” Ulrica Pia”. Vi 
kørte videre til Kalmar, hvor vi blev indkvarteret på et godt hotel. 

Tirsdag 24. maj kørte vi, efter et godt morgenmåltid, mod det nordlige Öland for at se Borg-
holm slot. Det var utroligt spændende at se ruinen og museet. Vi kørte længere nordpå, og her 
gik vi ned til Ölands første sten-mølle og gik videre forbi et nedlagt stenbrud. Vi kørte herefter 
til Trylleskoven, hvor vi gik en tur på 6 km i et spændende terræn. På vej tilbage gik vi forbi de 
specielle klipper for området, Rauker. På vej tilbage til hotellet begyndte det at regne. På hotellet 
fik vi en god 2-retters menu. 

Onsdag 25. maj gik vi en tur i Kalmar og omegn. Turen gik forbi havnen og Kalmar Slot, som 
vi lige var inde for at se nærmere på. Vi gik langs kysten et langt stykke, og så var bussen der 
med vores madpakker, efter 10 km. Efter frokost gik vi i byen og langs kanalen tilbage til ho-
tellet. En god tur på i alt 17 km. Om eftermiddagen var der mulighed for at se byen på egen 
hånd, for bl.a. at se Domkirken. 

Torsdag 26. maj kørte vi mod midten af Öland. Vi gik i Nonnedalen, som var en spændende 
strækning på 5 km. Vi kørte ud til en rute i Alvar-områet. Her gik vi 5 km i et meget specielt 
område, hvor underlaget bestod af kalk og kun lidt muld, således at der ikke var meget vege-
tation. Ruten var opmærket med varder. Herefter kørte vi til en lille idyllerisk havneby, hvor vi 
spiste vores madpakker. Næste mål var Eketorp borg. Nogle valgte at tage bussen, dog var vi 
en stor flok, der gik de 6 km til borgen. Fin gåtur, men der kom desværre en kraftig regnbyge 
undervejs. Vi så borgen, som var meget interessant. Vi kørte herefter til hotellet. 

Fredag 27. maj kørte vi til det sydlige Öland. Vi startede turen ved indgangen til naturparken, 
tæt ved Ottenby. Vi gik på et stort set åbent område med en kraftig sidevind, men solen skinne-
de. Det var flot og meget interessant. Efter 5 km holdt bussen ved vejkanten, men alle fortsatte 
til den sydlige spids for at se fyret ”Lange Jan”. En del tog de 200 trappetrin op i tårnet. Efter 
frokostpausen var vi mange der gik turen langs den modsatte kyst. Flot tur i skovkanten. Vi 
blev samlet op og kørt til hotellet. Om aftenen havde vi vores afskedsmiddag med sang og 
underholdning. 

Lørdag 28. maj kørte vi fra Kalmar mod Kristianstad. Ved ankomsten til Kristianstad gik vi 
en lille tur over for at se den store domkirken der er bygget af Christian den IV. Vi spiste vores 
madpakker, hvorefter vi gik en tur i det specielle område uden for byen. Vi satte nu kursen mod 
Høje Taastrup og Værløse, hvor busturen sluttede. En helt fantastisk tur i det svenske. 

Henning og Merete, Alugod. (foto: Henning Rose) 21 



Ladywalk 2022 

Ladywalk blev i år afviklet under normale forhold på Amager Strandpark. Men forberedel-

serne var ikke normale. På grund af sygdom måtte den lille Ladywalk-gruppe overtage for-

beredelserne og afviklingen. Første problem var lokale til pakning. Kastrup Lufthavn satte 

nogle betingelser op, som vi ikke kunne acceptere. Vi fandt så hangaren i Værløse, hvor vi 

kunne være med alt vores gods. 

Andet problem var tilladelserne. Med kort varsel skulle der udfærdiges ny ansøgning til Kø-

benhavns kommune for tilladelse, samt byggetilladelse for at sætte telte op. Der skulle også 

ansøges hos politiet (2 stk.) og Tårnby kommune. Det lykkedes i sidste øjeblik at få det hele 

i hus inden afviklingen. 

De 3 dage, der blev pakket i Hangaren, forløb godt, og det gjorde det nemmere, at der ikke 

var så mange tilmeldt, som de forrige år. Vi skulle kun pakke 4.000 poser mod 9.600 i 2019. 

Vi pakkede på borde, som var opsat mellem de fly, der var i Hangaren. Her blev spisningen 

også foretaget. 

Alt materiel blev fragtet til Strandparken. Teltene blev rejst, kørepladerne lagt ud og alle 

rygposerne blev kørt ud i teltene. Affaldscontainere ankom og blev placeret. Pølsebar og 

sandwichbar blev etableret. Højtaleranlægget ankom og blev sat op. De 2 ruteopmærkere 

ankom og startede deres opmærkning af de 2 ruter. Folkene, der skulle passe de 2 vandpo-

ster, ankom, og deres borde og vand blev kørt ud. 

Folk begyndt at ankomme og fik udleveret deres poser eller kasser. Alt gik fint, men så be-

gyndte det så småt at regne. Folk begyndte at gå, så snart de havde fået udleveret deres poser. 

De ventede ikke til klokken er 18.30. Klokken 18 var der officiel åbning af turen - af en 

lokal politiker, og herefter var der opvarmning. Desværre var langt de fleste gået, da dette 

skulle foregå, ærgerligt! 

Efter gåturen gik folk hjem på grund af vejret, der var derfor ikke den hygge-stemning, der 

plejer at være. Kun få købte pølser og sandwich. 

Så var der kun tilbage at rydde op. En lille gruppe måtte slå de våde telte, pavilloner og 

portalen ned og rydde pladsen. Det var en lang dag. 

Tak til de mange hjælpere, der har givet en hånd med. 

Henning Rose 

 
VM Alugods hold før start    (Foto: Henning Rose) 
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REDAKTØRERNES HJØRNE 
 
Ændringer til Vandrekalenderen 2022: 
 

Sø. 14.08. Klintevandringen har nyt startsted: 
Stevns Ungdomsskole, Skørpinge Mark 5, 4673 Rødvig 

 

Lø. 20.08. Gribskov-vandring har nyt startsted: 
Enghavehus, Helsingevej 2, 3400 Hillerød 

 
EVG-vandring i pinsen i Båstad 
 

I år var det langt om længe muligt at gennemføre den internationale EVG-vandring ef-
ter den lange corona-nedlukning. Denne gang var det Sverige, der afholdt arrange-
mentet. Der var betydeligt færre deltagere, end vi har været vant til de tidligere år, 
i alt 225. Men det oplever vi jo også på de hjemlige marcher. De 227 deltagere var 
fordelt således: Sverige 90, Schweiz 77, Danmark 34, Tyskland 23 og Østrig 3. Vi 
havde det flotteste pinsevejr, man kunne forestille sig med sol og varme og ingen 
blæst dagen lang. Ruterne var utroligt flotte. Et lille minus var, at der godt kunne 
have været lidt flere og tydeligere afmærkninger, især da der ikke blev udleveret ru-
tekort. Men det lykkedes vist alle at finde rundt. Vi boede på et utroligt flot strand-
hotel, og teltet for start og mål var opstillet på hotellets grund. Det kunne ikke gø-
res bedre. 
Største hold var fra Lundsbrunn i Sverige. De bedst placerede danske hold var 
MF København på 4-pladsen og Holbæk Gangsport på 5-pladsen.  
 

Næste år afholdes EVG-pinsevandringen i Tyskland, men mere om det senere. 
 

Næste bladmøder: 
 

Tirsdag den 15. november 2022, Medborgerhuset, vær. 1 
Onsdag den 22. februar 2023 (generalforsamling), Medborgerhuset, vær. 1 
 

Næste Motionsgang kan afhentes hos Taaspidserne 
 

onsdag den 17. august 
 

Medborgerhuset, Taastrup (over for Taastrup S-st.) 
mellem kl.17.00 og kl. 17.30 

 

eller efter nærmere aftale med Taaspidserne. 
 

 

Resterende afhentningsdage: 
 

26. oktober 
14. december 
22. februar 2023 
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SJÆLLAND RUNDT 
Øst for Storebælt 

juli-august 
 

Fr..-sø.  

01.-03.07. 

Lø. 02.07. 

 

Sø. 17.07. 

 

Lø. 23.07. 

 

Lø. 06.08. 

 

On. 10.08 

 

Lø. 13.08. 

 

Lø. 13.08. 

 

Sø. 14.08. 

 

Lø. 20.08. 

 

Sø. 21.08. 

 

Lø. 27.08. 

 

Bornholm Rundt Marchen, Almegårds Kaserne, 3700 Rønne 

(GF Rotna) 

49. Fødselsdagstur i Gribskov, Enghavehus, Helsingevej 2, 

Hillerød, (Gribskovens Hårde Kerne) 

Sommer-Julemærkemarch på Bakken, Dyrehavevej 62, 

Klampenborg, (Julemærkemarch) 

Malmparken S-st. – Ledøje busstation, ført tur, ca. 15 km 

(side 13). (Hvidovre MF) 

Vandring Orø Rundt, Østre Færgevej nær Østre Færge på Orø 

eller Orø Skole, Bygaden 50, Orø (Holbæk Gangsport) 

Taaspidsernes Aftenvandring, Mødelokalet ved Mosehuset, 

Rendsagervej 5, Vallensbæk, (Taaspidserne) 

Fødselsdagsvandring på Bogø, Klubhuset ved Bogøhallen, 

Skovvej 8, Bogø, (Fodslaw Storstrøm) 

Kokkedal St. – Espergærde St., ført tur, ca. 15 km (side 13) 

(Hvidovre MF) 

Klintevandringen, Stevns Ungdomsskole, Skørpinge Mark 5, 

Rødvig, (Køge Vandreforening) 

Gribskov-vandring, Enghavehus, Helsingevej 2, Hillerød 

(Gribskovens Hårde Kerne) 

Sejerø Rundt, Havnsø færgehavn, Havnevej 11, Føllenslev 

(Holbæk Gangsport) 

Furesøvandring, Satellitten, Bymidten 46, Værløse 

(Alugod) 

EVG 

 

IVV 

 

OOO 

 

OOO 

 

IVV 

 

EVG 

 

IVV 

 

OOO 

 

IVV/ 

EVG 

IVV 

 

IVV 

 

EVG 

 

 
 

Henvendelse til kontoret: 

Dansk Atletik Forbund, Idrættens Hus, Brøndby, tlf. 43 26 23 07, daf@dansk-atletik.dk 

 

Oplysninger vedr. gang: 

På Dansk Atletik Forbunds hjemmeside www.dansk-atletik.dk er der en rubrik, der hedder 

”Bevæg dig for livet”. Det er her, man kan søge svar på motions- og gangrelaterede spørgs-

mål, bl.a. Vandrekalenderen. 

 

Henvendelse om EVG-spørgsmål: 

Finn Henriksen, Strandmøllevej 156, 4300 Holbæk, tlf. 52 66 57 93 (bedst efter kl. 20.00), 

fhnrxn@gmail.com 


