Rollen som turleder
Det kan på mange måder være en udfordring at være ny i rollen som
turleder. Dansk Botanisk Forening vil med denne folder peget på nogle
punkter, vi synes er vigtige at have i bagagen som turleder for DBF.
Vi ønsker dig en rigtig god tur!
Først skal du gøre dig klart, hvilken tur du gerne vil være guide for, og hvor den
skal gå hen. Som turleder skal du sørge for planlægning og evaluering. Men
som turleder behøver du ikke nødvendigvis have det faglige ansvar alene. Det
kan du delegere ud, hvis det passer dig bedre. Det er vigtigt at huske, at du
sagtens kan arrangere en tur ud fra det botaniske kendskab du har. Som
planteinteresseret har du altid noget at byde på og begejstre med. Ingen
forventer, at du kender alle danske planter. Det er også altid en god idé at
bruge den viden, de øvrige deltagere har. Når alle lærer fra sig, kan turen kun
blive vellykket.

Planlægning af en tur
Hvor og hvornår skal turen gennemføres? Find et tidspunkt, som passer flest
muligt. Det kan være en weekend eller en lys aften om sommeren.
Hvem er målgruppe for turen? Hvis turen ikke er egnet for alle (f.eks. dårligt
gående), skal det fremgå tydeligt af invitationen.
Er der lokale samarbejdspartnere? Det kan være Danmarks Naturfredningsforening, grundejerforeninger, Dansk Vandrelaug, naturgrupper etc.
Hvor længe varer turen? En typisk tur for nybegyndere, og hvor alle kan være
med, bør ikke vare mere end 2-3 timer.
Skal der være en pause? Det er en god idé at indlægge en mad- og drikkepause. Der kan I også bedre tale om de planter og anden natur, I har set.
Gå turen på forhånd! Dels for at afstemme, hvor lang tid turen tager, men i
høj grad også for, at du har styr på ruten, og hvor planterne vokser, så du ikke
skal lede for meget efter dem under selve turen. Det vigtigste er, at du på den
måde bliver en tryg turleder, når turen skal gennemføres.
Husk tilladelse fra lodsejer, hvis I skal ind på privat jord. Også selvom I bare
skal gå på stierne. Inviter gerne lodsejer med på turen.
Hvad gør du, hvis vejret bliver dårligt? Det kan blive nødvendigt at aflyse, men
det rette tøj klarer meget dårligt vejr. Hvis du laver turen uden tilmelding, skal
du altid møde op på mødestedet uanset dårligt vejr.
Turen skal annonceres på hjemmesiden botaniskforening.dk/kalender. På
botaniskforening.dk/arrangementer kan du se hvordan det ordnes. En
supplerende mulighed er DBF’s Facebook-gruppe og kortfattet presseomtale i
de lokale aviser. Omtalen skal indeholde information om dato, tidspunkt,
mødested – gerne med angivelse af kollektiv transport, varighed, turens
sværhedsgrad, egnet fodtøj og oplysning om pause til medbragt proviant.

Det kan være en god idé at gå ad stier med god plads på ture, hvor alle kan være med, f.eks. på
De Vilde Blomsters Dag. Man kan meget ofte finde rigtige mange almindelige plantearter langs
sådanne stier. Foto: Aase Gøthgen.
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Let at få fat i per telefon eller e-mail dagene før turen.
Giver ved turens opstart en konkret og kortfattet information om
terræn, varighed og om turens indhold.
Giver en kort præsentation af Dansk Botanisk Forenings aktiviteter,
herunder bladet URT, og om hvordan man bliver medlem.
Spørger ind til deltagernes forhåndsviden.
Går foran på turen i nær kontakt med deltagerne og viser frem.
Inkluderer alle, uanset fysisk form og vidensniveau.
Supplerer sin viden med den viden andre i gruppen har.
Fleksibel i forhold til, at ting ofte tager længere tid, end man tror.
Tager beslutninger og giver klar besked, hvis planerne skal ændres
undervejs.
Spotter beskedne deltagere. Mange har brug for lidt småsnak for at
komme i gang med at bidrage i gruppen.
Evner at dæmpe højtråbende/krævende deltagere.
Har god orienteringsevne i naturen - ved altid, hvor gruppen er i
terrænet.
Sørger for at den faglige kvalitet er i orden på f.eks. ture, hvor der
laves artslister til brug for andre.
Har medbragt flora og lup.
Tænker på sikkerhed (førstehjælpsudstyr, telefon)

Forskellige typer af ture
Artsjagttur – på eftersøgning af sjældne arter.
Seværdighedstur – tur til lokalitet med kendt forekomst af interessante arter.
Inspirationstur – De Vilde Blomster Dag med ture for alle og især for
nybegyndere.
Tematur – tur med fokus på f.eks. naturtype, spiselige planter, relikt-planter,
systematisk gruppe (f.eks. orkidéer, græsser, halvgræsser, vedplanter),
naturpleje osv.
Registreringstur – tur, hvor alle planter på en lokalitet registreres. Giver god
mulighed for også at lære alm. planter at kende. Brug evt. fortrykte
registreringsskemaer til §3 natur fra nettet.
Naturpleje – tur, der fokuserer på konkret naturplejearbejde (høslæt,
optrækning, bekæmpelse af invasive arter osv.)
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