NFA ønsker at alle medlemmer skal stilles lige med hensyn til tilmelding og deltagelse i en
tur. Derfor er der ingen oplysning om tilmelding eller turrangør i turkalenderen
eller web-udgaven af turannoncen.
Turkalenderen indeholder medlemmernes bud på ture for en lang periode ad gangen.
Turannoncer med nærmere beskrivelser af de enkelte ture bliver derfor publiceret løbende,
efterhånden som tiden for deres afvikling nærmer sig.
Det skal understreges at deltagelse i alle ture sker på eget ansvar.

Tidlig vintertelttur i Rold Skov
1. februar 2019 - 3. februar 2019
Tidlig vintertelttur i Rold Skov I turkalenderen fra november stod der, at der skulle være en
tidlig vintertelttur i weekenden 1.-3. februar 2019. Skal vi have en sådan? Ja, selvfølgelig skal
vi det!!! Det bliver bare med mig som turmager i stedet! Turen kommer til at gå til ukendte
og kendte steder i Rold Skov. […]

Sen vintertelttur
1. marts 2019 - 3. marts 2019
Sen vintertelttur fra 1. til 3. marts 2019 I år går turen til Hald Sø og området sydøst for
Viborg. Vi mødes fredag aften eller lørdag morgen kl. 9.30 på shelterpladsen ved Hald
Hovedgård, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Lørdag går vi den klassiske tur rundt om Hald Sø
på i alt 20km. Turen rundt om Danmarks […]

Generalforsamling: Kridthuset ved Føns
7. marts 2019 - 10. marts 2019
Generalforsamlingstur

7. – 10. marts 2019 Forlænget weekend

hyttetur til Kridthuset ved Føns Vig Denne gang blivermødestedet Kridthuset ved Føns Vig
beliggende helt ud til Lillebælt ca. 10 kmsydøst for Middelfart. Hytten tilhører Sct. Georgs
Gildet i Middelfart, som erhvervede hytten i 1961. Hytten virker nok som en lidt ”sølle” 30hytte, men den er nymalet […]

Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller
Dato: 16. marts 2019
Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller (16/3) Den efterhånden traditionelle
Københavnertur går denne gang til Østerbro og omegn. (de uventede bjergtoppe er aﬂyst –
men der vil nok være et højdepunkt eller to) Fokus på denne tur er de utrolige kontraster der
er I københavn – Charmerende – men underligt Vi starter i forhallen på […]

Porto til Santiago de Compostella
7. april 2019 - 28. april 2019
Portugisisk Påske-Pilgrims-Promenade fra Porto til Santiago (8/4 – 26/4) Turen er den sidste
del af en gammel Pilgrimsrute – med alle de traditioner der hører med. Vi går hele vejen så
Du kan få et pilgrimsbevis når vi når frem til Santiago. Turen er planlagt med korte
vandredage uden barske stigninger– så vi kan nyde […]

Bulbjerg til Lønstrup, fortsættelse af Vestkysttur
13. april 2019 - 19. april 2019
Bulbjerg til Lønstrup

(forpåske+skærtorsdag)

samme periode i fjor gik vi 8 mennesker i 5 dage gennem Nationalpark Thy fra Thyborøn
Kanal til Bulbjerg. Turen, som her opslås, er en fortsættelse af turen i fjor – og ligeledes en
tur af 5 dages varighed. Vi er ude af Thy; men vi færdedes stadig […]

Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro
10. maj 2019 - 12. maj 2019
Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro Turen tænkes gennemført som dagsture uden stor
oppakning og har indlagt krobesøg. Hvad er Trækstien: Trækstien, også kaldet
Pramdragerstien, går langs Gudenåen hele vejen mellem Silkeborg og Randers, i alt ca. 70
km, hvoraf vi går ca. halvdelen. I ældre tider var Gudenåen nemlig en hovedfærdselsåre i
Jylland. På […]

I

Mols høj og lav
24. maj 2019 - 26. maj 2019

Raslången, Immeln og Halen – et sydsvensk vildmarksområde
30. maj 2019 - 2. juni 2019
Raslången, Immeln og Halen – et sydsvensk vildmarksområde.
30. maj-2. juni (Kr. Himmelfartsferie) I grænseområdet mellem Skåne og Blekinge, kun et par
timers køretur fra København (knap 3 timer med oﬀentlig transport) ligger et område, der
ofte betegnes som Sveriges sydligste vildmark. Området ligger omkring tre ret store søer, der
ligger omgivet af udstrakte skove […]

Vandring fra Ry til Funder
7. juni 2019 - 10. juni 2019
Vandring fra Ry til Funder via Salten Langsø og Vrads-området

Planlægningstur – måske Røsnæsgård
13. september 2019 - 15. september 2019

Bævertur til Klosterhede Plantage
27. september 2019 - 29. september 2019
Bævertur til Klosterhede Plantage i kronhjortenes brunsttid

