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LEDER 
 

Ligesom det var tilfældet med året 2020, var også 2021 et mærkeligt år med op- 
og nedture, håb om bedringer og fornyet nedslåethed. 

2020 startede ellers helt normalt de to første måneder, inden coronaen holdt sit 
indtog, først i Sydeuropa og hurtigt derefter i hele Europa inklusive Danmark. Der-
efter fulgte nedlukninger og forsamlingsbegrænsninger. For os vandrere betød 
det, at vi ikke kunne benytte vores sædvanlige startsteder, og vi måtte heller ikke 
være flere end 5-10 personer samlet på ét sted samtidig. Derfor fulgte aflysninger 
af næsten alle marcher. 

Ved årets slutning kom endelig en positiv melding: Flere egnede vacciner mod co-
rona var klar til at blive taget i brug. Danmark modtog sin første sending lige inden 
jul. En rigtig god julegave. Alt tydede på et bedre 2021, når vi først alle sammen 
var blevet vaccineret. 

Så startede år 2021. Vaccine-udrulningen kom for alvor i gang. Efter få måneder 
begyndte samfundet så småt at åbne igen. Hen over sommeren og efteråret har 
det været muligt at afholde enkelte marcher igen på næsten helt normal vis. Delta-
gertallene har i nogle tilfælde været lidt lavere end tidligere. Vi skal jo lige i gang 
igen. Vi er måske også blevet mere forsigtige, og måske er vi blevet mere mageli-
ge og bliver hellere hjemme? Nogle arrangementer er definitivt lukket ned. 

Status her mod slutningen af året er desværre, at corona-tallene igen stiger på trods 
af vaccinerne. Nu ses smitten mest hos børn og unge samt – ikke mindst - hos de 
voksne, som har fravalgt vaccination. Desværre kan disse corona-ramte også smitte 
de vaccinerede, så nu er der igen risiko for restriktioner og nedlukninger. 

Lad os alle krydse fingre for, at det ikke går så galt denne gang. Der er visse ord, 
som meget gerne må glide ud af vores ordforråd, f.eks. afstandskrav – mundbind 
– nedlukning – aflysning. 

Og nu noget helt andet: Mens jeg har skrevet dette, er sneen begyndt at falde uden 
for vinduet. Mon vi får en hvid jul i år? Det er der sikkert nogle, som ønsker. 

GLÆDELIG JUL TIL ALLE. 
 

Karen Lintner 
Redaktør 
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Alugod kalenderen 2021. 
 

Farum Sø rundt    tirsdag d. 28. december 
Generalforsamling   tirsdag d. 08. februar 
Kulturaften               tirsdag d. 22. februar 
 

ALUGOD forsøger at stiller hold til 
 

Havfruemarch              søndag 09. januar 
Køge Åsti vandring søndag 30. januar 
 

Træning. 
 

Vores træningsdage tirsdag og onsdag forlø-
ber planmæssigt. Både tirsdag og onsdag er 
godt besøgt, og der er også plads til dig. 
Selv om det nu er mørt og koldt, så kom ud 
ad døren. Vi går ad de oplyste veje og stier, 
og med en fornuftig beklædning på, vil du 
få meget ud af at gå med. 
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Tårnbyvandring. 
 

Nogle dage før kunne vi ikke stille hold, men 
på selve dagen dukkede der 13 op. Vejret 
så truende ud men, det holdt tørt på hele tu-
ren, bortset for et par dryp. Vi gik de første 10 
km uden problemer og hold rast på startste-
det. Vi fortsatte med en 6 km tur. På raste-
pladsen fik vi efter turen lun ribbensteg. 
 

 
 

Ole Rømer 
 

På turen kunne vi stille hold, men på grund 
af kommunikationen fik vi ikke tilmeldt hol-
det. 
Nogle valgte at gå 6 andre 10 og nogle 20 km. 
Vejret var perfekt, så vi tog 20 km turen, da 
et par stykker ikke ville ud på 30 km. Vi gik 
nogle lange stræk på asfaltvej, som ikke var 
så spændende. Det må kunne gøres bedre. 
Ellers en fin tur. 
 

 

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 



Østsjællandsmarch. 
 

Alugod kunne stille et hold på 13 deltagere til 
denne tur. Vi fandt det ny startsted og købte 
vores startkort. Vi delte os op i 3 grupper, 
således at hastigheden passede. Vi gik nogle 
gode ture i meget fint vejr. Ruterne var fint 
mærket op, så det blev en god oplevelse. 
 

 
 

 
 

Løvfaldsvandring. 
 

Dagen efter Alugods Årsafslutning, skulle vi 
tidligt op for at tage til Hillerød for at gå 
Løvfaldsvandringen. Vi var kun 6 deltagere. 
Vejret var fint gåvejr, stille og overskyet. 
Vi startede med 10-km turen. Turen var 
fint opmærket, og vi kom hurtigt frem. Vi 
nåede frem til Slotssøen, og her blev vi 
enige om, at gå rundt om søen. Turen blev 
på ca. 11 km. Efter en kort rast kørte vi 
hjem. En fin tur. 
 

Årsafslutning. 
 

Traditionen tro afholdt ALUGOD også i år 
sin årlige årsafslutning. Vi havde igen fået 
salen i Satellitten, hvor pladsen var god. En 
lille flok gjorde salen klar og andre klar-

gjorde maden. Deltagerne ankom kl. 18.30, 
31 personer, lidt færre, end vi plejer at være. 
Vi startede med en velkomstdrink og her-
efter blev der festet med god mad og forskel-
lige former for underholdning. I løbet af afte-
nen blev der udleveret erindringer og præmi-
er. Der blev festet til midnat med gode venner. 
 

 
 

Kulturaftener. 
 

Vi har i efteråret afholdt 2 kulturaftener med 
emner som Gran Canaria og Sønderjylland. 
Til begge arrangementer var der god tilslut-
ning. Efter showene hyggedes der med kaf-
fe og rødvin. Næste gang bliver 22. februar 
2022, hvor emnet er Vandreugen til Mols 
Bjerge. 
 

Alugod fødselsdag. 
 

Den 1. oktober fyldte Alugod 41 år. Fødsels-
dagen blev fejret med, at der efter en lille 
gåtur på 5 km, blev serveret kaffe og kringle. 
 

 
 

ALUGOD ønsker alle 
 

En god jul og et godt nytår. 
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Tirsdag den 04. januar kl. 10.00  ”Godt Nytår” i Lokalet, Gladsaxe stadion (se side 2) 
  

Fredag den 07. januar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 11. januar kl. 10.00(M)  start fra Bagsværd S-station            Stine Riis 
  

Fredag den 14. januar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 18. januar kl. 10.00(M)  start fra Brøndby S-station Lars Øhlenschlæger 
  

Fredag den 21. januar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 25. januar kl. 10.00(M)  start fra Virum S-station Kirsten/Kim 
  

 Fredag den 28. januar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 01. februar kl. 10.00(M)  start fra Sorgenfri S-station. Stine Riis 
  

Fredag den 04. februar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 08. februar kl. 10.00(M)  start fra Dyssegård S-station Jan Engblom 
  

Fredag den 11. februar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 15. februar Kl. 10.00(M)  start fra Rødovre S-station Kirsten Green 
  

Fredag den 18. februar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

Tirsdag den 22. februar kl. 10.00(M)  start fra Kildebakken station     Kirsten/Kim 
  

Tirsdag den 22. februar kl. 18,30  Generalforsamling, Gladsaxe Stadion (se side 2) 
  

Fredag den 25. februar kl. 09.30  Stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

  

  
Tirsdagturene er en ført tur på ca. 10 km. 

Ture mærket med (M) er madpakketure, medbring selv forplejning 

På de ture som starter kl. 10.00 er rast midtvejs på turen i en sportshal o. l. 

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

Alle er velkommen til at deltage på vore træningsture. 

Adressen på klublokalet, 1ste sal Hero bygning Gladsaxe Idrætspark, Marielyst, Gladsaxevej 200, Søborg 

  Nr. 1.  Januar - februar 2022 

Ønsker du at modtage nyheder på E-MAIL. Så send din mail adresse til Ivar 

Foreningens E-mail adresse er  ivarmaibom@gmail.com 

Foreningens hjemmeside ses på  www.gladsaxegangsport.dk 
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Vi afholder ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 18.30 

Der serveres kaffe i pausen 
1ste sal, Hero bygningen Gladsaxevej 

200 
Indkaldelsen ligger i dette blad. 

Mød op og gør dit til, at vi får en livlig 
debat 

om foreningen. 
Efter generalforsamlingen er 
foreningen vært til lidt mad. 

Hvis du ønsker at deltage, er det 
nødvendigt, 

at du tilmelder dig, senest den16/2 

Stavgang. 
hver fredag kl. 9.30 (8 km) 

hver fredag kl. 09.45 (5 km) 

hver fredag kl. 10.00 (2 km) 

fra 1ste sal, Hero bygning, Gladsaxe Stadion 

Gladsaxevej 200. 
  

Første gang efter nytår 

fredag den 7. januar 
  

Vi har stave, du kan leje (10 kr.) 

Du kan få den i klubben pris 30 kr. 

Kontakt Ivar for nærmere aftale 

Vi vil gerne starte året med at ønske 
hinanden et godt nytår. Vi mødes i 

Klublokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
tirsdag den 4/1, du kan komme kl. 10.00 
og gå en mindre tur, eller du kan komme 
kl. 11.00 og hygge dig sammen med os. 

Klubben er vært med et glas og lidt 
mundgodt. 

Hvis Coronaen tillader det, bliver arrangementerne afholdt som skrevet, 

men hvis vi bliver lukket ned, får I besked på mail. 
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HOLBÆK GANGSPORT 
AkA 

 

 

SENESTE NYT I FORENINGEN 
 
Juleturene i Holbæk er blevet afholdt i be-

gyndelsen af december måned, hvorfor det 

ikke har været muligt at berette om resulta-

terne i dette blad. Det må vente til næste 

blad, men vi kan da håbe, at der har været 

et pænt antal deltagere med på turene. 

De lokale traveture i januar og februar må-

ned følger det faste skema med turene i Hol-

bæk mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lør-

dag, samt turene i Asnæs om torsdagen. 

Der er dog i perioden nogle få tilføjelser til 

turene om lørdagen, nemlig en banko-efter-

middag den ene af lørdagene i januar og en 

fastelavns-eftermiddag en af lørdagene i fe-

bruar. De endelige tidspunkter aftales dog 

først på bestyrelsesmødet i december, som 

ikke er afholdt på tidspunktet for udfærdi-

gelsen af dette indlæg. 

Koordinationsmødet for første del af året 

2022 afholdes en aften i januar måned, hvis 

det da ikke bliver aflyst på grund af corona-

forholdene, som det blev i 2021. Det skabte 

den gang mange problemer, for en hel af tu-

rene måtte så planlægges med ganske korte 

varsler. Vi håber, at mødet i år kan afholdes 

på den gamle måde, hvor turelederne kom-

mer med deres tilbud på ture og tidspunkter. 

Da dette møde også først aftales på bestyrel-

sesmødet i december, må der dog henvises 

til foreningens hjemmeside og Facebooksi-

der for at få oplysninger om tidspunktet. Det 

bliver dog forhåbentligt en aften i januar. 

Generalforsamlingen i 2022 bliver uden 

tvivl noget anderledes i forhold til tidligere, 

for den kommer måske til at bestå af to de-

le, nemlig én vedrørende 2020 og én vedrø-

rende 2021, for den førstnævnte nåede ikke 
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at blive afholdt i første kvartal af 2021, som 

vedtægterne for foreningen ellers kræver det, 

men når lovgivningsmagten i landet dekre-

terede forsamlingsforbud, var bestyrelsen jo 

nødt til at udskyde mødet, til det blev prak-

tisk muligt, og det vil nok blive en dag i 

marts måned. 
 

SET OG SKET SIDEN SIDST 

Omsider blev det igen muligt at tage ud på 

besøg hos vore nabo-foreninger. Indtil au-

gust var det jo næsten umuligt at komme til 

nogle arrangementer, for alt var jo lukket 

ned, men derefter dukkede der flere og fle-

re ture op, som virkeligt blev afholdt. Når 

man kaster et blik i Holbæk Gangsports sto-

re sorte bog, som dokumenterer foreningens 

repræsentation rundt om i ind- og udland, 

viser det sig, at der i hvert fald har været be-

søg hos: 

De Blå Baretters March i Næstved den 10. 

oktober med 14 deltagere fra Holbæk G/S. 

Teglværksvandring i nærheden af Sønder-

borg den 24. oktober med 4 deltagere fra 

Holbæk Gangsport. 

Ole Rømer March ved Høje Taastrup den 

7. november med 14 deltagere fra Holbæk. 

Tårnbyvandring på Amager den 13. novem-

ber med 10 deltagere fra Holbæk Gangsport. 

Der var også 2 med som hjælpere. 

Løvfaldsvandring i Hillerød den 20. nov. 

Turen var udpeget som holdtur for Holbæk 

Gangsport, og der var i alt 24 på holdet. 

Adventstrim i Værløse den 28. november 

med 15 deltagere +1 hjælper fra Holbæk. 
 

 



AKTIVITETSLISTE 
Det må fortsat anbefales, at man holder sig løbende orienteret på foreningens hjem-

meside: www.holbaekgangsport.dk eller på facebook-siderne: Holbæk Gang-

sport og Holdture og fællestransport for Holbæk Gangsport. Her vil nye til-

bud til vore medlemmer hurtigt kunne 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 mandag kl. 14.30 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1½ – 2 timer. 

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

Hver onsdag kl. 18.00 travetur på 10 - 12 km fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 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. 

Hver lørdag kl. 13.00 travetur på 10 - 12 km fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk. 

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

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

www.holbaekgangsport.dk 

 

 

    
Fra Grønneparken i Holbæk, som desværre       Den nye gangbro over jernbanen i Holbæk, 

er kommet tilbage på ghetto-listen fra 2022.      som omsider blev åbnet efter lang ventetid. 

Begge billeder er leveret af Jens K. Olsen 

 

Alle vore medlemmer og læsere af vores indlæg ønskes en rigtigt glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende nytår. Vi håber at se mange af jer i løbet af det kommende år. 
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HVIDOVRE 
MARCHFORENING 

 

 
 

VI GÅR ÅRET RUNDT 

ca. 2 timer hver tirsdag aften kl. 
18:00 fra følgende S/M-stationer: 

4. januar, Vores lokale, Trædrejerporten 1B 

LÆS! NYTÅRSKUR 

9. januar, Vibenshus Skole, Havfruemarch 

LÆS! HOLDTILMELDING 

11. januar, Hvidovre S-station, Kirsten & Erik 

22. januar, Avedøre S-station, Edel 

LÆS! MADPAKKETURE 

11. januar, Avedøre S-station, Kirsten & Erik 

18. januar, Rådhuspladsen M-station, Klaus 

25. januar, Rødovre S-station, Kirsten & Erik 

1. februar, Åmarken S-station, Edel 

8. februar, Valby S-station, Kirsten & Erik 

15. februar, Kgs. Nytorv M-station, Klaus 

19. februar, Gentofte S-station, Edel 

LÆS! MADPAKKETURE 

22. februar, Sjælør S-station, Edel 
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”FORMIDDAGSKLUB” 

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

tur på ca. 2 timer fra Avedøre, Trædrejerpor-

ten 1B. 

Er du interesseret i stavgang, kan du for at 

prøve gangarten, og inden du investerer i ud-

styr, gratis låne gangstave af os. Tag dine gu-

lerødder, æbler eller lignende med og mød 

op. Der er gratis kaffe og hyggeligt samvær 

efter turen. 

VANDREKALENDEREN 2022 

Ønsker du Vandrekalenderen 2022 og ikke 

allerede har bestilt den, så kontakt venligst 

Edel pr. mail (esogms@gmail.com) eller te-

lefon (53 56 42 32). 

Vandrekalenderen udleveres ved træningstu-

re eller weekendvandringer mod kontingent-

betaling eller indbetalt kontingent for 2022. 

Ønsker du Vandrekalenderen tilsendt, bedes 

du til porto indbetale 25,00 kr. ekstra ved kon-

tingentindbetaling. 

HOLDTILMELDING 

Vi prøver at samle hold til Havfruemarchen 

søndag den 9. januar 2022. 

Tilmelding senest onsdag den 04.01.2022 til 

Edel pr. mail (esogms@gmail.com) eller på 

telefon (53 56 42 32) eller til bestyrelsen. 

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 

Januar – februar 2022 



 
 

”NYTÅRSKUR” 

Bliver afholdt i vores lokale, Trædrejerporten 

1B, 2650 Hvidovre tirsdag den 4. januar 

2022, kl. 19:00. Vi hygger os blandt andet 

med kransekage/petitfour og “boblevand”. 

Hvis du har bestilt pokal, så husk at møde 

personlig op og hent din pokal. 

 

KONTINGENT 2022 

Indbetaling af kontingent for 2022 bedes ske til 

foreningens bankkonto: reg.nr 1551 konto: 

5484863 eller Giro Indbetaling Korttype: +01 

Konto nr.: 5484863 eller MobilePay: 53 56 42 

32 eller kontant til Edel. 

Kontingentet for 2022 udgør kr. 110,00 for en-

lig og kr. 160,00 for familie. 

Ønsker du Vandrekalenderen 2022, kontakt ven-

ligst Edel pr. mail (esogms@gmail.com) eller 

telefon (tlf.nr. 53 56 42 32). 

Vandrekalenderen udleveres ved vores trænings-

ture eller weekendvandringer mod kontingent-

betaling for 2022, hvis indbetalt kontingent for 

2022 ikke allerede er foretaget. Ønsker du Van-

drekalenderen tilsendt bedes du til porto indbe-

tale 25,00 kr. ekstra ved kontingentindbetaling. 
 

 

 

MADPAKKETURE 

1. tur starter lørdag den 22. januar 2022 kl. 

10:00 fra Avedøre S-station og slutter ca. 15 

km efter på Tårnby Station.  
 
2. tur starter lørdag den 19. februar 2022 kl. 

10:00 fra Gentofte S-station og slutter ca. 15 

km efter på Skovbrynet S-station. 
 
Vi går det meste ad vejen på stier.  

Vi holder pauser, nyder vor medbragt mad og 

drikkelse samt Sjællands smukke natur. 

Du får naturligvis stempel i din Trimbog. 

Turene er åbne for alle. 
 

OBS! KÆRE MEDLEMMER 

Coronakrisen har vist, at det er en rigtigt 

god ide, at jeg kan komme i kontakt med jer. 

Derfor vil jeg bede jer om at sende jeres 

E-mailadresse til: esogms@gmail.com 

så jeg kan opdatere vores medlemskartotek 

og sende dig vigtige informationer. 

På forhånd tak. 

Edel 

HVIDOVRE MARCHFORENING 

ØNSKER ALLE 

GLÆDELIG OG DEJLIG JUL 

SAMT ET GODT OG FRED-

FYLDT 2022 
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Frederiksværk Gangsportsforening 
Servicetelefoner: 71 75 16 00 eller 40 25 91 66 

 
 

Godt nytår 2022 

Vi har haft et nogenlunde godt år, selv om Krudtuglevandringen blev af-

lyst på grund af pandemien. Kildemosevandringen blev gennemført 

som planlagt og faktisk i rigtig godt sommervejr. Vi holdt sommerfest i 2 

store telte, da vi var rigtig mange. Vores tur til Jylland blev afholdt med 

fuld bus og godt humør. Vi havde Krudtværksfestival med godt frem-

møde.  

Men så gik det galt med Støt Brysterne, som vi afholdt sammen med 

Kræftens Bekæmpelse. Det var simpelthen en meget tynd kop te. Vi 

blev enige om, at vi ikke vil spilde kræfter på arrangementet i den form 

mere, men er åbne for at lave det igen i en anderledes form. 

Vi har afholdt Julemærkemarch her i december, alt tegner til, at den er 

gået godt. 

Søndag, den 9. januar tager vi til Havfruemarch, vi har jo et motto, der 

siger, at det ikke rigtigt er nytår, før vi har deltaget i Havfruemarchen. Vi 

glæder os som sædvanlig til turen og håber på at stille et stort hold. 

Onsdag, den 23. februar kl. 19.00 har vi planlagt vores generalforsam-

ling. 

Vi håber på at få lov til at holde Krudtuglevandring i marts. Herom i næste 

nummer af Motionsgang. 
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Lørdag den 20. november var vi til Løvfaldsvandring i Hillerød. Et godt ar-
rangement og et dejligt vejr. Vi var 21 Krudtugler af sted, og blev kun 
overhalet af Holbæk Gangsport. 

Vi syntes arrangementet var godt besøgt, og vores fotograf tog dette 
sjove billede lige midt i alt løvet. 
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MOTIONSFORENINGEN 

KØBENHAVN 
 
 

 

TRÆNINGSTURE OM MANDAGEN – CA. 10 KM 
 

Ved generalforsamlingen i oktober blev det vedtaget, at vores aftentræningsture 
efter nytår starter kl. 18. Det kommer så også til at betyde, at medlemsmøderne 
starter en halv time tidligere, altså kl. 19. 
 

I de næste par måneder har vi følgende træningsture: 
 

03.01. Nordhavn S-st. kl. 10.00 Karen 
03.01. Nordhavn S-st. kl. 18.30 Kirsten & Erik 
10.01. Forum M-st. kl. 10.00 Jørgen 
10.01. Forum M-st. kl. 18.00 Klaus 
17.01. Sjælør S-st. kl. 10.00 Elin 
17.01. Foreningscentret, Amager Landevej 71 kl. 18.00 Karen *) 
24.01. Valby S-st. kl. 10.00 Jørgen 
24.02. Valby S-st. kl. 18.00 Arne 
31.01. Rundk. Kongelundsvej/Nøragersmindevej kl. 10.00 Karen 
31.01. Rundk. Kongelundsvej/Nøragersmindevej kl. 18.00 Karen 
07.02. Vestamager M-st. kl. 10.00 Karen 
07.02. Foreningscentret, Amager Landevej 71 kl. 18.00 Klaus *) 
14.02. Frederiksberg M-st. kl. 10.00 Elin 
14.02. Frederiksberg M-st. kl. 18.00 Kirsten & Erik 
21.02. Østerport S-st. kl. 10.00 Ove 
21.02. Østerport S-st. kl. 18.00 Else 
28.01. Vanløse M-st. kl. 10.00 Elin 
28.02. Vanløse M-st. kl. 18.00 Kirsten & Erik 
07.03. Christianshavn M-st. kl. 10.00 Eilif 
07.03. Christianshavn M-st. kl. 18.00 Kirsten & Erik 
 

*) Den 17. januar og den 7. februar har vi medlemsmøde efter træningsturen 
om aftenen. De to træningsture er på ca. 5 km hver, og møderne starter kl. 
19.00. 

 

På medlemsmødet den 17. januar har vi vinsmagning. Prisen er 50 kr. pr. 
deltager. 
På medlemsmødet den 7. februar har vi bankospil. Her er prisen 25 kr. pr. 
deltager. Denne aften serverer vi kaffe og kage. 

 

Det skal lige præciseres, at man naturligvis ikke behøver at gå med på træ-
ningsturene for at deltage i medlemsmøderne! 
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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: 
 

06.01. Roklubben Øresund 
13.01. ? (meddelelse om startsted følger senere) 
20.01. Spejderhytten, Gemmas Allé 100 
27.01. FDF-hytten, Løjtegårdsvej 
03.02. Roklubben Øresund 
10.02. ? (meddelelse om startsted følger senere) 
17.02. Spejderhytten, Gemmas Allé 100 
24.02. FDF-hytten, Løjtegårdsvej 
03.03. Roklubben Øresund 
 

TÅRNBYVANDRINGEN LØRDAG DEN 13. NOVEMBER 
 

Tårnbyvandringen forløb tilfredsstillende. Det var virkelig dejligt at komme i gang 
igen. Der var i alt 62 deltagere, heraf et hold fra Gladsaxe. Deltagertallet var lidt la-
vere end tidligere. Men det er helt forståeligt, at alle lige skal mulighed for at væn-
ne sig til de nye normale tider igen efter den lange corona-pause. 
 

Nissehueturen den 18. december skriver vi om i næste blad. Vi håber naturligvis, 
at der dukker rigtig mange glade og forventningsfulde nisser op til turen. 
 

HAVFRUEMARCHEN SØNDAG DEN 9. JANUAR 
 

Havfruemarchen finder sted fra Vibenshus Skole, Kertemindegade 10 på Østerbro 
efter et års corona-pause. Vi har allerede fået tilkendegivelse fra flere foreninger om 
hold, så vi tror på en god deltagelse. Prisen er denne gang sat til 30 kr. Vi har des-
værre ikke længere mulighed for at servere varm gløgg og kakao på Langelinie, 
fordi faciliteterne er blevet forringet. Men vi finder på noget andet godt, så alle kan 
få noget at drikke ude på ruten. 
Der er også denne gang mulighed for at vælge mellem to distancer, nemlig 7 og 
11 km. Begge ruter passerer naturligvis Langelinie. 
Pga. de seneste corona-restriktioner bliver vi nødt til at minde om, at man skal 
medbringe gyldigt corona-pas, som viser, at man enten er vaccineret eller 
testet negativ. 
Husk at bruge foreningens hjemmeside, hvis I har mulighed for det: 

www.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: www.motionsforeningen-koebenhavn.dk 
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Østsjællandsmarchen: 

På grund af ombygning på Ellemarkskolen, måtte vi i år flytte startstedet til Hastrup-
skolen. Vi fik lærerværelset til startsted og rast, og det var et dejligt lyst lokale med 
køkkenfaciliteter. 

Vejret holdt tørt, og der var næsten 
ingen vind. Nu og da så vi også so-
len, som smilede ned til alle de man-
ge glade vandrere, som havde lagt 
vejen forbi vores Østsjællandsmarch. 

Dagen bød på ruter à 5, 10, 11 og 21 
km. 

5 km-turen gik sydpå og var samtidigt 
den første del af 11 km-turen, som 
også gik gennem skoven bag Åshøj. 
10 km-turen gik gennem kolonihaver-
ne ved Husmandsstien, ad Egøjevej 
videre gennem alt det nye byggeri på 
Søndre havn, inden turen gik tilbage 
til Hastrupskolen. Der mødte omkring 
100 glade vandrere frem til start. 

Vi havde besøg fra Greve Gangsport 
og Alugod. Tak for det. 

 

God Jul og  

Godt nytår til 

alle Motionsgangs 

læsere fra 
 

17 



 
 

Den 18. oktober mistede vi desværre Evald Hansen efter længere tids sygdom. 
Evalds mundheld: "Jeg ved ikke, om jeg kan, før jeg har prøvet det", hørte vi tit. 

Evald deltog ofte i forskellige ture fra Taaspidserne og andre foreninger, gu` ved, 

om han fortsætter deroppe ? 
Æret være hans minde. 
 

Vores medlemsmøde den 3. november blev desværre aflyst, da salen skulle 

bruges til vælgermøde. 
 

Vi vil ønske alle medlemmer et rigtigt godt nytår. 

 

Lørdag 1. januar: Nytårstravetur. Vi går fra Medborgerhuset kl. 12 og ud til 
Herstedøster skole, hvor vi deltager i Hjerteforeningens nytårstur. Den starter 

kl. 14. 
 

Onsdag 5. januar klokken 18:30: Nytårskur. Vi går en tur på en times tid, 

hvorefter vi mødes og ønsker hinanden godt nytår med et stykke kransekage og 

et glas bobler. Vi starter fra Medborgerhuset klokken 18:30, og er tilbage til 
nytårshygge ca. kl.19:30. 
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Lørdag d. 5. februar 2022: Kyndelmissetur til Mosehuset, Vallensbæk Mose. 

10 km og 15 km starter klokken 10:30 fra Medborgerhuset. 
5 km-holdet mødes ved Mølleholmskolens parkeringsplads klokken 10:15.  

Når vi kommer til Mosehuset, bliver der serveret varm gullasch-suppe. Herefter 

vi går tilbage til Medborgerhuset/Mølleholmskolens parkeringsplads. 
 

Husk, der er generalforsamling onsdag den 16. februar 2022 i den store sal 
i Medborgerhuset. 

Indkaldelse udsendes separat. 
 

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

der ikke hele stien. 
 

Vi er stadig i den mørke tid, så husk reflekser, refleksvest o.l., så du er syn-

lig i trafikken. 
 

Hver tirsdag kl. 9:30. 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. 
 

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 tilmelding og betaling af kontingent. 
Husk at notere navn, og hvad der tilmeldes. 
 

Husk at indbetale kontingent inden udgangen af januar. 
 

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

dato, bladet kan afhentes i forbindelse med vandringer tirsdag formiddag og onsdag aften. 
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Gribskovens Hårde Kerne 
Vandreforening i Hillerød 

Stiftet den 04. juli 1973 

Bestyrelsen i GHK 
Formand: Leif Christensen 
 Tlf.: 4015 4349 
Næstformand: Per Melchior 
Kasserer: Henrik Pedersen 
 Tlf.: 5325 3337 
B. Medlem: Karin Pedersen 
 Lis Cramer 
  Thora Hansen 
 Dorte Svendsen 
*********************************** 

Januar - Februar 2022  
 

VI GÅR ÅRET RUNDT 
Hver tirsdag kl. 10.00 går vi Seniorgang 
fra Kernehuset, der er 7 hold som går 
fra 2 til 10 km. Rekorden i 2019 er 198 
gængere. Fra den 15. september går vi 
lørdag kl. 10.00 hvis der ikke er en 
vandring i området. 

 

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

Foreningen har lige haft generalforsam-
ling med 105 deltagere. Foreningen var 
vært med 3 stykker smørrebrød efter ge-
neralforsamlingen. Alt gik stille og ro-
ligt, der blev valgt ny formand. Forenin-
gen har pt. 490 medlemmer fordelt på 
363 husstande. 

 

Se mere på GHKs hjemmesiden 
www.gribskovenshaardekerne.dk 
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Bankospil i GHK 
 

Gribskovens Hårde Kerne afholder to 
bankospil i foråret 2022. 
Spil 1 er fredag den 04. februar kl. 18.30, 
der sælges plader fra kl. 17.45. 
Dette spil er på Hillerødsholmskolen, 
Hillerødsholmsalle 3400 Hillerød. 

Spil 2 er fredag den 04. marts kl. 18.30, 
der sælges plader fra kl. 17.45. 
Der er 18 spil hver gang. 
Dette spil er på Hillerødsholmskolen 

Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød. 
Begge spil er i Kantinen 

 

 
Oplysninger på tlf. 53253337 

 

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

Løvfaldsvandringen 2021 
 

Vandringen er vel overstået, der var 
igen mange deltagere, der kom 127 så 
det må siges at være godt i disse tider. 
Der var to hold: et fra Krudtuglerne 
og et fra Holbæk. Der skal lyde en stor 
tak til alle 127, som mødte op. Det var 
en dejlig dag med glade vandrere, 
mens Karin og jeg var ramt af Coro-
na. 
*********************************** 

 
Gribskovens Hårde Kerne ønsker alle 

et rigtigt godt nyt vandre-år 



LÆSERBREVE 

Kilimanjaro – alder ingen hindring. 

Flere fra Værløse Motionsgang var interesserede i at tage til Kilimanjaro i Tanzania. Men 

usikkerheden omkring corona og andre forhold gjorde, at nogle trak sig. Vi var derfor kun 

2 tilbage, Henning og Annie Gyde Pedersen (også fra Gribskoven) som holdt ved, og fik 

arrangeret turen gennem Kipling Travel. Vi var 11 deltagere og en dansk turleder. Inden 

turen skulle der udfyldes mange formularer, der skulle indsendes on-line, og ved ankomsten 

til Tanzania skulle der igen udfyldes papirer, og alle skulle have en quick-test. Dagen efter 

blev kursen sat mod startstedet, hvor alle mødtes for at få vejet al bagage. En bærer må max. 

supplere sin egen bagage med 15 kg. Vi kørte det sidste stykke vej til Lemosho Glades, 

hvorfra trekket startede. Vi gik ud i en smuk skov, hvor der skulle være mange forskellige 

dyr, men vi så kun en colobus-abe. Efter nogle timers track på en udmærket sti, nåede vi 

næste lejr, Big Tree Camp i 2.685 m højde. Vi fortsatte i tæt skov, som dog begyndte at 

tynde ud. Stien blev smallere og med flere sten på stien. Terrænet fladede ud og vi nåede 

Shira Plateauet, og lejren Shira 1 i 3.400 m. En hård tur på 8 km. 

 

udfordringerne med vejrtrækningen i den tynde luft. Efter at vi kom ud af skoven, var der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gruppen på vej mod toppen 

tynde luft. Efter at vi kom ud af sko-

ven, var der pulverstøv overalt. Alt blev beskidt. Vi fortsatte til udkanten af plateauet, hvor 

terrænet blev mere råt og bakket. Vi nåede klippen Lava Tower i 4.600 m, hvorfra der var 

en formidabel udsigt. Vi havde gået 600 m op og nu skulle vi 600 ned, og ad vanskelige 

stier nåede vi frem til lejren Barranco i 3.950 m. Fra lejren gik vi et kort stykke, hvorefter 

vi skulle passere den 300 m høje Barranco væg. Væggen så truende ud, men stien var ikke 

så dårlig endda, dog skulle der klatres en del og tages nogle store skridt. Det var spændende 

og alle kom godt op. Herfra gik det ad stenede stier let nedad mod Karanga lejren i 4.000 

m. Herefter gik vi de sidste 625 m op til sidste lejre, Barafu, inden opstigningen. Vi havde 

eftermiddagen fri til at slappe af i.  

Straks efter aftenspisningen gik vi i seng, idet vi skulle op kl. 22.30. Kl. 23 var alle klar, og 

iført varmt tøj, vanter, hue og pandelampe. Det var koldt og måneskin. Ruten gik stort set 

direkte op ad bjerget. Vi startede meget langsomt. Indimellem var der steder, der skulle 

klatres lidt, og det tog pusten fra de fleste. Med mange pause og opsamlinger nåede vi starten 

af toppen. Vi havde nu 1.000 m tilbage og 100 højdemeter. Solen stod op, et fantastisk syn. 
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Kort efter start næste dag blev vores 

gruppe delt. Der var 4, som skulle spare 

på kræfterne, så de fik mulighed for en 

mere direkte rute. Vi andre 7 fortsatte 

ad et langt fladt stykke vej, indtil vi kom 

til kraterkanten, Shira Cathedral. Vi 

satte vores rygsække og besteg det lille 

bjerg for at se udsigten. Efter en kort spi-

sepause fortsatte vi lidt op og ned til lej-

ren Shira 2 i 3.800 m. Selv om ruten var 

flad, begyndte man at kunne mærke ud-

fordringerne med vejrtrækningen i den 



   
    Annie og Henning er ankommet Gruppen er ankommet til toppen i 5.895 m 

          til lejren i 4.000 m højde 

På det sidste stykke vej kunne vi se ned i krateret og til den anden side store iskalotter. Vi 

nåede det højeste punkt, og vi fik taget et gruppebillede. Vi startede nedturen ad en anden 

rute. Vi skulle stejlt ned og underlaget var blød grus, som man sank langt ned i, og det var 

lidt anstrengende. Vi nåede ned til en lidt bedre sti og fortsatte tilbage til lejren. Vi havde 

nu været i aktion i 11 timer. Vi havde nu 2 timers hvil, inden vi skulle gå i 4 timer til den 

sidste lejr. Vi gik ad et vanskeligt flodleje det meste af vejen, indtil vi kom til Mweka-camp 

i 3.100 m. Vi startede den sidste strækning gennem en tæt smuk skov, hvor vi så aber i 

trætoppene. Efter 4 timer nåede vi parkens hovedkvarter og slutningen på bjergturen. Vi fik 

udleveret beviser på gennemførelsen af turen. 

En helt fantastisk uforglemmelig oplevelse, og vi havde på hele turen fint vejr, hvilket har 

gjort oplevelsen større. Jeg er tilfreds med, at jeg, som 77½-årig og Annie 69½, har kunnet 

deltage i denne anstrengende tur med succes. 

Henning Rose, Alugod 

 

VANDREUGEN 2022 – Puerto de la Cruz, Tenerife 

Der er nu modtaget materiale om Vandreugen i 2022. Den er planlagt til afholdelse i perio-

den fra 15. til 22. marts i området omkring Puerto de la Cruz, som ligger i den nordlige del 

af Kanarieøen, Tenerife. Det er første gang, at Vandreugen afholdes i dette område, hvor 

der er væsentligt mere frodigt og grønt end i den sydlige del af Tenerife, hvor Vandreugen 

har været afholdt flere gange tidligere. Turen afholdes i 2022 for 35. gang, og der vil denne 

gang blive tilbudt ruter på ca. 10, 16 og 25 km hver dag. Der er mulighed for at flyve fra såvel 

Kastrup som fra Billund, og på øen opholder man sig i ferielejligheder med halvpension. 

Prisen for deltagelse 7.595 kr. ved ophold i delt to-personers lejlighed; hvis man ønsker at bo 

alene, er der et tillæg på 1.200 kr. pr. uge. En ekstra uge kan tilkøbes på 2.400 kr. + evt. enkelt-

tillæg. Vandreturene varetages af gruppen Vandreteam, mens alt det tekniske vedr. transport 

og hotel-ophold varetages af Spies Rejser. Det er også til Spies Rejser (på www.spies.dk), 

at man skal tilmelde sig. Det anbefales at skaffe sig en brochure om turen for at få alle relevante 

oplysninger med; det kan evt. gøres på www.vandreteam.dk .Turen gennemføres med mini-

mum 30 og maximum 100 deltagere. 
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REDAKTØRERNES HJØRNE 
 
Ændringer til Vandrekalenderen 2022: 
 
I øjeblikket har vi ingen nye ændringer til Vandrekalenderen, men vi kan dog lige 
gentage, at Køges Nytårstravetur den 31. december 2021 har flyttet startsted til 
Køge Spejderhus, Marksvinget 22, Køge. 
 
Næste bladmøde 
 
Bladmøde/generalforsamling afholdes onsdag den 23. februar kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset, Taastrup.  
 

Næste Motionsgang kan afhentes hos Taaspidserne 
 

onsdag den 23. februar  
 

Medborgerhuset, Taastrup (over for Taastrup S-st.) 
fra kl.17.00  

 
eller efter nærmere aftale med Taaspidserne. 

 
Husk, at der er generalforsamling kl. 19 samme aften. 

 
 
Resterende afhentningsdage: 
 
Da vores november-møde desværre måtte aflyses, har vi ikke fået aftalt datoer for 
afhentning af blade for resten af 2022. Vi prøver at få styr på det til næste blad. 
 

 

EUROPAVANDREDAGE 2022 i pinsen i Båstad, Sverige 

Efter i to år at måtte undvære at tage på Europavandredage i pinsen, synes det nu 
atter at være en mulighed. Præsidiet for EVG afholdt i de sidste dage af oktober sit 
årlige delegeret-møde (det svarer til generalforsamling) i Båstad. Stedet var valgt, da 
det efter planen er det område, som i pinsen skal danne basis for Europavandreda-
gene 2022. Vandreforeningen i Ängelholm, som står som arrangør af Vandredagene, 
præsenterede et fint oplæg til turen, som forsamlingen godkendte, og der vil - som sæd-
vanligt - blive søgt arrangeret fællesrejse fra Sjælland til arrangementet. Der er end-
nu ikke helt klarhed over, hvordan fællesrejsen kan opbygges, for der er jo denne 
gang den situation, at startstedet kun ligger ca. 50 km nord for Helsingborg, og det be-
tyder, at det nok bliver væsentligt billigere at rejse med tog end med bus. Når vi kom-
mer på den anden side af nytår, skulle der være klarhed over transportprisen fra hen-
holdsvis København og fra Helsingør. Prisen for hotelopholdet skulle også være 
parat på det tidspunkt. 
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SJÆLLAND RUNDT 

Øst for Storebælt 

Januar-februar 

 

Lø. 
01.01. 
 
Sø. 
09.01. 
 
Lø. 
22.01. 
 
Sø. 
30.01. 
 
Lø. 
19.02. 
 
Lø. 
26.02. 
 
Sø. 
27.02. 

Nytårstravetur, Medborgerhuset i Taastrup (side 18) 
(Taaspidserne) 
 
Havfruemarchen, Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, Kbh. Ø 
(MF København) 
 
Avedøre S-st. – Tårnby St., ført tur, ca. 15 km (side 11) 
(Hvidovre MF) 
 
Køge Å Sti Vandring, Borup Skole, Hovedgaden 39, Borup 
(Køge Vandreforening) 
 
Gentofte S-st. – Skovbrynet S-st., ført tur, ca. 15 km (side 11) 
(Hviovre MF) 
 
Euraudax 25 og 50 km, Smørum Kulturhus, Flodvej 68, Smørum 
(walking.dk) 
 
Fastelavnstur, Klostergade 24, Nakskov 
(Strejferne, Nakskov) 

OOO 

 

 

EVG 

 

 

OOO 

 

 

IVV/ EVG 

 

 

OOO 

 

 

IVV/ 

Euraudax 

 

IVV 

 

 

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 motionsløbs- og 
gangrelaterede spørgsmål, bl.a. Vandrekalenderen. 
 

Henvendelse om EVG-spørgsmål: 
Finn Henriksen, Strandmøllevej 156, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 16 87 (bedst efter kl. 
20.00) E-mail: fhnrxn@gmail.com  
 

Motionsgangs redaktion ønsker alle læsere 
en rigtig god jul og et godt Nytår 


