
Supertravernes sommerspecial 2021. 

NB: Kun 50 pladser. 
Der var mange, der i efteråret var glade for initiativet med 

en lidt længere ”specialtur” med et kulturelt indslag. 

Supertravernes efterårsspecial gik til Kongernes Jelling, 

hvor vi startede med et interessant foredrag på museet og 

derefter gik ad Grejsdalsstien til Vejle og med bus retur til Jelling. På turen kom Niels-Jørgen til at love, at vi da godt 

kunne gentage konceptet, så derfor inviteres alle supertravere nu med på en specialtur til sommer. 

Sommerturen, som er planlagt til torsdag 3 juni 2021, går til det smukke Dollerup bakker / Hald sø, hvor vi mødes   

kl. 10.00 ved Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. GMap.   

Hvis ellers Coronaén tillader det, starter dagen med en guidet rundtur til de Fem Halder (ca. 1½ time). Hvis vi bliver 

mere end ca. 25, skal vi have den guidede rundtur i 2 hold, lidt forskudt. Efter rundturen til Halder’ne er klokken 

sikkert tæt på middag, så vi finder en god plet ved søen, hvor vi tager vores medbragte frokost. Derefter starter den 

ualmindelige flotte og varierede vandretur rundt om Hald sø.  

 

Du kan selv læse videre her: Om de Fem Halder 

Hvis du har lyst til på forhånd at læse noget, der har tråde til Hald og egnen, kan denne bog anbefales: Kaptajnen og 

Ann Barbara. (Ida Jessen). Se også denne ½times udsendelse med forfatteren: TV MidtVest 

Ruten rundt om Hald sø er ca. 15-16 km og går del op og ned. Noget af 

vejen på gangbroer som vi kender det fra pramdragerstien, men forvent 

også strækninger, der kan være fugtige og trampestier, hvor vi må gå på 

række. Vi tager naturligvis de pauser undervejs, som der er behov for. 

Hvis du har lyst til at deltage i denne sommertur så send en Mail til Niels-

Jørgen njj.jensen@gmail.com senest tirsdag 18. maj og fortæl hvor mange 

du tilmelder. Skriv ”Sommertur” i emne. 

Pris for deltagelse:  

Den samlede pris for arrangementet forventes at blive max. Ca. 55 

kr/person + din transport til Hald og det du vil fortære undervejs. 

Den guidede tur koster 900 kr. for op til 25 deltagere, så hvis vi bliver 

mere end 25, bliver det altså 1800 kr. - som vi deler mellem de tilmeldte.  

Når tilmeldingsfristen er udløbet og vi ved hvor mange der vil med, sender Niels-Jørgen besked til alle med det 

eksakte beløb som betales til Niels-Jørgen med mobile pay. 

 

Velmødt til en dejlig sommerlig kultur/natur-tur  

Niels-Jørgen / 22671954 

 

https://goo.gl/maps/wremqAP2ZafQ7ESj6
https://viborgmuseum.dk/bes%C3%B8g-os/de-fem-halder
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/kaptajnen-og-ann-barbara
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/kaptajnen-og-ann-barbara
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tvmidtvest.dk%2Fmidt-og-vestjylland%2Fida-har-skrevet-en-western-fra-den-jyske-hede%3Ffbclid%3DIwAR3zFyScKZpNrQF0SGiLw416WjRN647t0imhY6NvyJRfyb1BsqVSk91XG4E&h=AT1kiIAE7rRKolfjhxUUxxjgilfDVq2h6U1g4Itk0tLFYkq9QhBh6kY31zI15S9eN5mXvC-ryLM-8PvynPGV_carfcwTxBKyYIy0azdiaEncrKc_Kh8DyzOHMwzItQzw3Lg
mailto:njj.jensen@gmail.com

