Årsberetning fra DOF Travel 2016
DOF Travel er et udvalg under DOF København. DOF Travel har til formål at arrangere
småture, busture, weekendture samt rejser til hvor som helst i verden for DOF’s
medlemmer. Alt dette gennemførtes i 2016 af en stab på 39 frivillige turledere, der er i
stand til at dække medlemmernes mange ønsker, hvilket følgende tal viser:
I alt er der i 2016 gennemført 95 gratis småture med i alt omkring 1100 deltagere. De
populære ture til Saltholm blev gennemført på en større båd end tidligere med tre ture og
i alt75 deltagere. Af busture er der gennemført otte ture, og det var atter turene til Skåne,
der var bedst besat. I alt 359 deltagere nød godt af busturene, som stadig køres i
samarbejde med Lyngby Turistfart. Otte storture har DOF Travel gennemført i 2016 med
i alt 108 rejselystne fuglekiggere. Efterspørgslen på storturene har været tilfredsstillende,
og ingen ture måttet aflyses, men en enkelt blev udskudt. Hjemmesiden er stadig ved at
blive udbygget, så det bliver muligt for deltagerne fremover at overføre betaling til turene
via hjemmesiden.
Også i 2016 har DOF Travel bidraget økonomisk, idet en del af DOF Travels overskud er
udmøntet til Fugleværnsfonden samt internationalt fuglebeskyttelsesarbejde. DOF
Travel-fonden, der samarbejder med DOF’s Internationale Udvalg, donerer midler til
opkøb af fugle-mæssigt vigtige arealer, især i udviklingslande, men også i Danmark.
Årets turledersymposium blev atter afholdt i Skåne. Efter fugletur ved de velkendte
skånske områder, med fornemme arter som steppeørn og høgeugle samt diverse kongeog havørne, blev turlederne som vanligt orienteret om udvalgets arbejde, og en række
aktuelle emner blev debatteret over kaffe og kager på den hyggelige Sjöbo Kaffestuga,
hvor middagen også blev indtaget. Efter mødet var der foredrag med fotos om en DOF
Travel-tur til Anatolien.
Udvalgets "backinggroup", tirsdagsvagten består nu af Merete Crone, Ingelise Aarøe
Petersen, Dorrit Krabbe, Inger Filipsen, Frands Jensen, samt Søren Sørensen, der er
ansvarlig. Marianne Mølgaard og Morten Rasmussen fungerer som tilkaldevagter, mens
Lisbeth Strandmark er stoppet pga. manglende tid.
Udvalget består pt. af Leon Berthou, Frands Jensen, Peter Lafrenz, Morten Leisvig,
Morten Rasmussen, John Speich, Stefan Stürup og Søren Sørensen.
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