”Vandreoplevelser for livet”
Dansk Vandrelaugs mission er at skabe gode oplevelser for livet, hvor vi får mere end vandring. Og vi
vil være den mest kendte vandreforening i Danmark.
Vi betragter os selv som Danmarks største aktivitetsorganisation for vandrere med p.t. over 9.500
medlemmer. Mere end 550 frivillige turledere i vores 20 lokalafdelinger tilrettelægger og gennemfører året
rundt ca. 2.100 vandreture i Danmark og udlandet.
Vi har et stort udbud af vandreture lige fra de korte ture, som er velegnede for begyndere m.v., til de helt
lange, for eksempel vandremaraton på 42,2 km og 50, 60 ja sågar 100 km på 24 timer. De fleste ture er dog
mellem 10 og 20 km.
Mange af turene foregår ude i naturen, i skovene og ved kysterne eller ad trampestier gennem spændende
land- og sommerhusområder. Andre ture er byvandringer, ofte med et særligt tema, som kombinerer
kulturoplevelser med motion og socialt samvær med andre entusiastiske vandrere.
Turene finder du i medlemsbladet VandreLiv eller via tursøgningen på hjemmesiden www.dvl.dk.
For at komme med på tur skal du blot møde op på startstedet uden forudgående tilmelding. Enkelte ture
kræver dog tilmelding og det vil fremgå af annoncen for vandreturen. Alle ture ledes af 1-2 turledere, som
medvirker til, at du kommer trygt igennem turen.
Endags ture er åbne for gæster, så du kan afprøve, om vort koncept for vandreture er noget for dig, inden
du melder dig ind i Dansk Vandrelaug.
Vores turledere arrangerer hvert år 30 – 40 vandreferier (medlemsrejser) i udlandet og i Danmark.
I den lange Kr. Himmelfarts weekend arrangeres et flerdages vandretræf for medlemmerne et sted i landet.
Lejlighedsvis gennemfører vi større samlede projekter.
I 2016 arrangeredes en række Eurorando-ture i Danmark som optakt til den afsluttende uge i september i
Sverige. Temaet i 2016 var energi. Eurorando vandringerne foregår hvert 5. år i hele Europa under den
europæiske vandrerorganisation ERA.
Medlemsbladet VandreLiv, hjemmesiden www.dvl.dk og nyhedsbrevet VandreNyt samt Facebook er de
primære informationskilder til både medlemmerne og omverdenen. Dansk Vandrelaug udgiver også andet
informationsmateriale om vandring og sundhed, bl.a. folderen Gå dig sund med Dansk Vandrelaug.
Udsendelse af pressemeddelelser og deltagelse med informationsstande på ferie- og sundhedsmesser er
andre informationskanaler, vi benytter. Disse aktiviteter forestås af et medieudvalg.
Et stiudvalg arbejder for bedre og sammenhængende stier i hele landet. Udvalget holder bl.a. tilsyn med
Fjernvandrevej E6’s afmærkning og tilstand på Sjælland. Stiudvalget arbejder nært sammen med regioner
og kommuner om stierne. Især fokuseres der på kvalitetsstierne, som kan ses på www.kvalitetssti.dk .

Et kursusudvalg forestår uddannelsen af turlederne og udbyder en række interessekurser for
medlemmerne, for at gøre oplevelserne på turene endnu bedre for deltagerne. Blandt kurserne findes f.
eks. ”Viewranger”, ”Brug din krop rigtigt, når du går” og ”Fotokurser”.
Dansk Vandrelaug er medlem af Friluftsrådet. 49 af vore medlemmer er repræsentanter i Friluftsrådets
lokale kredse m.v. Dansk Vandrelaug deltager bl.a. også ad hoc i Friluftsrådets forskellige indsatsområder.
Senest har vi deltaget i udarbejdelse af en revideret adgangspolitik, og vi er medafsender på Friluftsrådets
oplysningskampagne vedr. regler for færdsel og ophold i naturen, ”Oplev mere – Brug Naturen”.
Dansk Vandrelaug er medlem af ERA, The European Ramblers´ Association, den fælles europæiske
organisation for de nationale foreninger for vandrere. Dansk Vandrelaug er desuden medlem af Foreningen
af Herberger langs Hærvejen.
Dansk Vandrelaug blev stiftet 18. maj 1930 med det formål at give unge mennesker mulighed for at komme
ud i naturen. I de første 30 år var Dansk Vandrelaug med til at etablere og drive enkelte vandrerhjem, og
udstedelse af vandrerhjemskort var en væsentlig del af aktiviteten. Fra omkring 1950 og 40 år frem drev vi
et egentligt rejsebureau i low-cost segmentet af rejsebranchen. Med samfundsudviklingen efter 2.
verdenskrig med stadig mere velfærd og velstand er fokus flyttet fra billige udflugter for grupper af unge til
praktiske og økonomisk rimelige vandreture for alle med vægten lagt på motion og sundhed, gode
oplevelser og hyggeligt socialt samvær.
Vi ses på tur.
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