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Kreds 1 fortsat fra forrige side

Omkring årtusindeskiftet begyndte det langsomt at ga tilbage for foreningen. Mange af
deltagerne og turlederne havde
nået en vis alder og begyndte så
småt at falde fra, og det var vanskeligt at tiltrække nye deltagere,
12004 forsøgte man at give foreningen et andet image, bl.a. ved
at skifte navn til "Hund og Motion". Man skiftede også logo og
bladet "Potenyt", som havde eksisteret siden foreningens start,

dre foreninger "Tordenskjolds soldater", som måtte trække læsset.

len Nørskov, Kirsten Liebst, Agnete Nielsen og Jeanette Nilau-

På bestyrelsesmødet i april2O2l
kunne man konstatere, at der kun
var 4 turledere tilbage, som har
gået sammen i mange år, og at
der ikke kom nye til. Det er El-

træffes og foreningen lukker og
slukker med sidste tur lørdag d.
26. juni fra Lynge Bytorv (bager-

sen, Den hårde beslutning måtte

Kredsens takker de mange aktive, som gennem årene har del-

taget i og arrangeret ture for andre og som nu forhåbentligt vil
bruge deres fritid, som dktive

i

andre af kredsens aktiviteter,

Anette Olsen

ste parkeringsplads).

blev nu i stedet til en hlemmeside, som El-Anker har stået for
siden 20i2, Længden på turene
blev kortere, og man forsøgte sig

med mange forskellige tiltag for
at ændre på foreningens image.
I 2009 opgav man mandagsturene, så der kun var ture lørdag,
og i 2020 gik man ned på 2 ture
om måneden, Det var ikke muligt at få vendt nedgangen, og år
for år blev der færre turledere og
færre ture, Det var som i alle an-

Kirsten Liebst har
deltaget i Hund og
Motions gåture de
sidste 11 år, fra hun
startede med sin
dengang 1-årige
storpudel Cheeta.
Foto: privat

Ellen Nørskov med
Janus og sin nuværende

hund Kimba på Hund og
Motion-tur i Jægersborg
Dyrehave i 201 6.
Foto: privat

