Quick-guide til dig som ny turarrangør
Denne guide er tiltænkt dig, som ønsker indblik i, hvordan du kan planlægge en tur. Du kan finde en mere detaljeret
guide her. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte andre medlemmer fra
klubben eller klubbens turkoordinator. Vi er mange, som gerne vil hjælpe dig.
Klubbens fundament er frivillighed, og jo flere der bidrager med arrangementer, jo bedre bliver vores klub. Du er
meget velkommen til at deltage i det årlige turplanlægningsmøde, som afholdes i efteråret. Her kan du fortælle om
den tur, som du gerne vil arrangere i den kommende sæson. Du kan også kontakte turkoordinatoren, så I sammen
kan finde en dato, der passer i kalenderen. Spontanture kan dog altid arrangeres frit.
Som turarrangør er det naturligvis dig, der bestemmer, hvor turen går hen. Det er en god idé at beskrive dit
arrangement ved oprettelse på klubbens hjemmeside, så deltagerne ved, hvad de kan forvente af turen. Som du kan
se på klubbens hjemmeside, er der mange forskellige typer af ture, og du er velkommen til at lade dig inspirere af
disse eller bruge dine egne gode idéer.
Du kan kontakte turkoordinatoren, hvis du ønsker at undersøge om det er muligt at få dækket nogle af omkostninger
på turen – for eksempelvis til entre eller kaffe.
Turplanlægningen


Når du planlægger din tur er det en god ide at starte med at finde et startsted, hvor deltagerne mødes og et
mål, hvor turen slutter. Turen kan sagtens ende samme sted, som den startede.



Er der steder, som skal besøges undervejs? For eksempel museer, seværdigheder, ishus, café. Husk at få
lavet reservationer, hvis der er steder, der skal besøges.



Fastlæg pauser, spisepauser, muligheder for toiletbesøg og eventuelle besøgsteder.



Skal der betales for entre, mad eller andet på turen, er det en god idé at planlægge, hvordan dette skal ske –
evt. betales på forhånd.



Fastsæt maks. deltagerantal ud fra hvor mange det vil være realistisk at køre samlet på den ønskede rute og
mulige antal deltagere på eventuelle besøgs- / spisesteder.



Find evt. en medhjælper til planlægning og gennemførelse af turen.

Planlægning af ruten
Det er godt at huske på, at der er forskel på at køre alene eller med en kolonne. Gennemsnitshastigheden er typisk
væsentligt lavere ved kolonnekørsel. Prøv så vidt muligt at undgå venstresving og lyskryds, da disse giver øget risiko
for opsplitning af kolonnen. Det er ligeledes en god idé så vidt muligt at undgå grusveje, da det støver og øger risiko
for stenslag på bilerne. Tænk generelt over, hvordan der bedst kan holdes samling på kolonnen.
Du kan planlægge ruten på flere måder. Nogle kører på hukommelsen, mens andre benytter kort eller GPSrutebygning. Ved brug af kort eller GPS-rute kan dette sendes til deltagerne på forhånd.
Prøvekør din rute kort før arrangementet for at sikre, at alle veje er farbare, og så du har mulighed for at ændre ruten,
hvis der er vejarbejde eller lignende. Ved samme lejlighed kan du tjekke, at der er adgang til toiletterne på ruten.
Når du har tilrettelagt turen, skal du oprette den under arrangementer på hjemmesiden. På hjemmesiden findes der en
vejledning i, hvordan du gør dette, men vær opmærksom på, at især følgende kan være vigtigt:


Turbeskrivelse



Deltagerbetaling



Maksimum antal deltagere og seneste tilmeldingsdato



Eventuel medbringning af stole, tæpper og kaffe, hvis deltagerne ønsker at bruge det ved pauser.



Hvor der holdes spisepauser, og om deltagerne skal medbringe mad og drikke.



Kørselstempo og eventuel opdeling i flere kolonner



Mind om, at man skal møde med fyldt benzintank og være opmærksom på påklædning efter vejret og dagens
program.



Oplys, hvis der er grusveje på ruten

På dagen er det en god ide at byde velkommen og orientere nærmere om turen – herunder:


Gennemgang af dagens program



Eventuelle særlige steder på ruten, som kræver trafikal opmærksomhed



Spørge om der er nye deltagere med på turen. Hvis det er tilfældet, så vær opmærksom på dem, så de føler
sig velkomne i klubben. Sørg for at de kender til regler for kolonnekørsel og kommer til at køre forrest i
kolonnen.



Minde deltagerne om reglerne for kolonnekørsel



Minde deltagerne om betydningen af placering i kolonnen, så dem som ønsker at køre roligt kommer forrest,
og at de kun må skifte placering i kolonnen i forbindelse med pauser.



Hvordan finder vi hinanden, hvis kolonnen brydes



Gøre opmærksom på, at hvis en deltager ønsker at forlade turen undervejs, skal de på forhånd informere dig
som turarrangør, samt dem som kører foran og bagefter dem.



Eventuel opdeling i flere kolonner



Hvordan eventuel deltagerbetaling foretages



Muligheder for toiletbesøg undervejs



Eventuelle instrukser for parkering ved pauser



Huske deltagerne på at bære medlemskort

