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Indhold
      af  Formand  for  Danske  Naturister, Torben Larsen.

          Mit barnebarn er kommet i den alder, hvor
            tabletten for ham har samme status som
             mobilen for andre. Han og spillekonsollen
              er på det nærmeste blevet uadskillelige til
                forældrenes store frustration. Men pludselig
                kan der ske noget uventet. Ganske uopfordret,
                 efter måske et par timers fordybelse i
                     Minecraft, lægger han det teknologiske
                    vidunder fra sig og ytrer ønske om at
                komme ud. Ud?! Ja ud i NATUREN.
                       Stor opstandelse! Forældrene nærmest
               falder over hinanden for at finde hans
               tøj. ’Skynd dig – måske fortryder han’, lyder
                 det fra de eksalterede forældre. Men
                   barnebarnet fortryder ikke. Han ønsker
              virkelig at komme ud, ud i den friske luft,
             ud i blæsten og røre sig. Og nej, kære læser,
          ønsket skyldes ikke en beklumret eller
         røgfyldt stue, ej heller modgang i det elektroniske
      spil, men en oprigtig trang til at bevæge sig under
   åben himmel. Måske har du oplevet noget tilsvarende,
måske ligefrem på egen krop? Selv bliver jeg fra tid til
anden grebet af samme ’frihedstrang’ som mit
barnebarn. Så er det fat i cyklen eller ud på gåturen.
Måske er det et urinstinkt, der driver én?

Jeg ved det ikke, men ophold og bevægelse i
naturen gør noget særligt; man opfyldes af ny
energi, og det skulle efter sigende være sundt
for både sjæl og krop.

Dette årsskrift har friluftsliv som tema, og
artiklerne tager dig med på både cykel- og
vandreture, nogle lange, andre meget lange.
Skulle du føle dig inspireret af bladet her til at
foretage egne ture i det fri, så husk, at naturen
er ekstra gavmild med sanseindtryk, når man
oplever den nøgen!
For  mit  eget  vedkommende er  jeg  b levet
inspireret til at igangsætte planlægningen af
en længere vandretur i løbet af den kommende
sommer. Måske over et par dage.
En weekend måske. En vandring med valgfri
påklædning kunne man kalde den, og med et
socialt sigte.
At stable en nøgenvandretur på benene er
pærelet og uden nævneværdig arbejdsindsats.
Skulle du få lyst, er opskriften her: Find en
statsskov, hvor nøgen færdsel som bekendt er
tilladt, og sammenkald turens deltagere – voila!
Kontakt evt. en lokalforening eller landsforeningen,
hvis du ønsker arrangementet bekendtgjort i
videre kredse.      

God fornøjelse med læsningen



En stillevandring
af Torben Larsen
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“nøgen
på den

kompromisløse
og uforbeholdne

måde og
helt åben

for naturens
signaler uden

indblanding af 
forstyrrende

tanker”

Har du prøvet at gå alene, ganske stille og andægtigt gennem en skov en varm sommerdag,
hvor kun fuglekvidder og bladenes raslen i den svage brise høres?
Det har du sikkert, men du havde svært ved at undertrykke alle de tanker, der pressede sig
på med krav om din opmærksomhed her og nu. Egentlig ville du helst nyde stilheden og
koncentrere dig om ingenting og blot nyde nuet i skoven og naturen omkring dig. Men det
viste sig noget nær umuligt. Du genkender måske situationen?
Forestil dig så samme situation, men nu er du nøgen. Ikke nøgen på den bange og anspændte
måde (’der kunne komme nogen’, ’det føles egentlig lidt koldt’, ’hvad trådte jeg lige på dér?’).
Nej, nøgen på den kompromisløse og uforbeholdne måde og helt åben for naturens signaler
uden indblanding af forstyrrende tanker.

Sådan en tur prøvede jeg i foråret 2019. Det er meget svært at beskrive min oplevelse af samhørighed
med naturen, uden at det bliver kliché-agtigt. Men på et tidspunkt følte jeg mig faktisk ét med naturen;
jeg var nøgen og sårbar som den, og en fornemmelse af intens lykke gennemstrømmede kroppen.
Alle sanser var vidt åbne, og det føltes, som naturens liv stod i kø for at gøre sig til.

Denne oplevelse gav inspirationen til Danske Naturisters stillevandring, lørdag den 13. juli 2019. Vandringen
foregik i Bidstrup Skov på Midtsjælland. Vi havde allieret os med en psykoterapeut til at guide os og løfte
sløret for denne, for de fleste af os, ukendte form for nærværs-træning.

13 naturister havde afsat denne lørdag til formålet i håb om at få en meditativ oplevelse som dén, jeg havde
berettet om.

Vandringen startede med en 20 minutters sit-down øvelse et sted i skoven med store træer i passende
afstand. Vi skulle hver udvælge os et træ, som vi skulle sidde op ad; det gjaldt om at være helt stille og kun
koncentrere sig om nuet og fornemme forbindelsen til jorden, vi sad på. De tanker, der uvægerligt ville
indfinde sig under denne ret lange tid med passivitet, skulle vi skyde fra os eller i det mindste forsøge ikke
at forholde os til. Kun at skulle holde fokus på ens allernærmeste omgivelser var ret søvndyssende i
længden, forudsat selvfølgelig, at man havde fundet sig godt til rette i skovbunden og ikke var generet af
alskens småkryb, som mente at have eneret på området.
Tilbage i stående stilling skulle vi igen fornemme kontakten med jorden under os, og vi skulle føle, hvordan
vi fyldte rummet ud omkring os, ligesom med de rodfæstede træer, hvis kroner fyldte rummet over os.

Turen var tilrettelagt sådan, at vi først fik en kort instruktion i, hvad vi skulle koncentrere os om under
den efterfølgende vandring; så gik vi umælende og fulde af koncentration typisk 500 meter, hvorefter vi
stoppede og fik nye instrukser for de næste 500 meter og så fremdeles.

Åndedrætsøvelserne fyldte meget i programmet, men var
svære at håndtere, i hvert fald for de af os, der ikke
var fortrolige med mindfulness-universet.
Et par stykker havde prøvet det før og kunne
nikke genkendende til teknikken, men vi
andre var stærkt udfordret, mildt sagt.
Dét at føle åndedrættets udspring
forskellige steder i kroppen var
ingen let opgave.
Måske skyldtes den manglende
kropsfornemmelse
omstændigheden med de
øvrige deltagere så tæt på
én; i al fald kneb det med
koncentrationen på trods af
guidens ihærdige forsøg
på at retlede os.
Artiklen fortsætter på næste side  

Ved Avnsø i Bidstrup Skov
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“de var
ganske
upåvirket
af vores
tilstede-
værelse”

Alligevel blev det en god tur. Vejret var fint, og vi fik et par gode oplevelser ved og i
Avnsø. Specielt var det positivt, som vi blev modtaget af de andre badegæster ved søen.
Det er altså, som om der er et skifte på vej, hvad angår synet på nøgenhed. Da vi
ankom til søen, var badebroen indtaget af teenagere behørigt iklædt badebukser,
bikinier og heldragter. Ingen løftede et øjenbryn, endsige løb skrigende bort, da vi
entrede broen. De fik ellers en undskyldning for at fortrække, da vi nøgne som
påklædte samlet stod som sild i en tønde på broen – men de holdt stand og fortsatte
deres udspringsøvelser, tilsyneladende ganske upåvirket af vores tilstedeværelse! 
Det var stort.

Endnu større blev det, da et par mountainbikere minsandten fulgte vores eksempel
og sprang nøgne i søen – og fik smag for det efter eget udsagn! Mere af det, tak!

Selv om oplevelsen på denne vandring ikke kom i nærheden af min egen, hvad angår den
intense følelse af samhørighed med naturen, var turen på de godt og vel 5 km i den
pragtfulde skov, samværet og ikke mindst tekstilernes positive attitude over for os, alle
pengene værd!

Det var første gang, at Danske Naturister kastede sig ud i denne form for nøgen-vandring, men
          det bliver ikke den sidste, for i  forbindelse med det stort opsatte ’Vores Natur’-
                 projekt (se Lene Bidstrups indlæg næste side), der løber af stablen denne sommer,
                     er vores forening blevet opfordret af Friluftsrådet til at bidrage med netop nøgen-
                         stillevandringer.

                               Så nu forestår et større redigeringsarbejde, hvor form og indhold på stillevandringen skal
                                 tilpasses, så turen giver den helt rigtige oplevelse for deltagerne. Korrekt udført vil
                                  deltagerne kunne forvente en åbenbaring! Intet mindre.



af Lene Bidstrup, konsulent i Friluftsrådet.
I naturen er alle velkomne
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                                                                                              Friluftsliv er for alle – med og uden tøj. Med 83
                                                                                                                   medlemsorganisationer ligger det i Friluftsrådets
                                                                                                                      DNA at støtte bredden i det danske friluftsliv.
                                                                                                                       Der skal  være noget for  enhver smag og
                                                                                                                        interesse, og der er ingen rigtig eller forkert
                                                                                                                         måde at opleve naturen på. Alle medlems-
                                                                                                                         organisationer er derfor vigtige for Frilufts-
                                                                                                                         rådet. Friluftsliv for alle i en rig natur på et
                                                                                                                         bæredygtigt grundlag. Sådan lyder Frilufts-
                                                                                                                         rådets vision. Som paraply for 83 organisa-
                                                                                                                        tioner med interesse i natur og friluftsliv er
                                                                                                                       det vigtigt for Friluftsrådet, at vi varetager det
                                                                                                                     samlede friluftslivs interesser. Vi er en demo-
                                                                                                                   kratisk organisation, hvor alle medlemmer er
                                                                                                                 vigtige, for det er i bredden, at vores legitimitet
                                                                                                              ligger. Det er spændvidden i de organisationer,
                                                                                                           som vi repræsenterer, der gør os til en troværdig
                                                                                                        og  sag l ig  samarbe jdspartner  for  po l i t ikere  og
                                                                                                    embedsmænd. Vi søger dialog og finder konstruktive
                                                                                                løsninger, når de enkeltes interesser støder sammen.
                                                                  
                                                                                    Friluftslivets diversitet.
                                                                            For at blive optaget som A-medlem i Friluftsrådet, skal organisa-
                                                                  tionen være landsdækkende, beskæftige sig med friluftsliv som en
                                                     væsentl ig  del  af  deres v irke,  have el ler  varetage væsentl ige fr i lufts-
interesser. Organisationen må ikke udelukkende have et erhvervsmæssigt sigte. Definitionen åbner
for mange, meget forskellige organisationer. Blandt Friluftsrådets medlemmer kan man eksempelvis
finde idrætsorganisationer som Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Orienterings-Forbund,
miljø- og naturbeskyttelsesorganisationer som NOAH og Dyrenes Beskyttelse, nicheinteresser
som Dansk Land-Rover Klub, Modelflyvning Danmark og rollespilsforeningen Bifrost og mange andre.
Det betyder naturligvis også, at vores medlemmer somme tider har interesser, der ikke harmonerer
fuldstændig. Her er det Friluftsrådets grundlæggende indstilling, at alle interesser og aktiviteter skal
have mulighed for at udfolde sig, så længe det sker under hensyntagen til naturen og andre
friluftsudøvere. 

Bakker op om naturisterne.
I Friluftsrådet gør vi os ikke til dommere over, hvad der er den rigtige måde
at opleve naturen på. Du behøver ikke tænde bålet med strygestål, kende
gærdesmuttens sang eller have de helt rigtige  vandrestøvler på, før du
får lov at færdes i naturen. Ja, du behøver sådan set slet ikke have noget på,
så længe du overholder loven og udviser hensyn.
Derfor bakkede Friluftsrådet også op om reglerne, som Naturstyrelsen i 2016
præciserede, om at du gerne må være nøgen ikke bare på stranden, men
også i skovene, ja overalt i naturen. Vi bakker også op, når Danske Naturister
fremfører politiske ønsker som eksempelvis etablering af nøgenvandrestier
i den danske natur. Naturligvis kan vi også i Danmark mærke nøgenvandrestier,
som vi kender det fra mange andre lande, helt på linje med mærkede cykelruter,
skispor, rideruter osv.
Friluftsrådet byder altid Danske Naturister indenfor på lige fod med alle vores andre
medlemsorganisationer. Når vi formidler reglerne for, hvad man kan og må i naturen, så
informerer vi også om, hvor du må være nøgen.  I forbindelse med Vores Natur - et partnerskab
mellem Friluftsrådet, DR, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer – skal 2020 sprudle med naturglæde
og friluftstilbud. Her er Danske Naturister også med i dialogen om at skabe en bred vifte af friluftsaktiviteter,
så danskerne kan få øjnene op for alle de forskellige oplevelser, der er mulige at få i den danske natur.
Naturen er vi fælles om, og alle har lige meget ret til at opleve og bruge den på deres måde i respekt for
andre friluftsbrugere og naturen. Sådan får vi alle flere gode oplevelser i det fri!

“Du behøver
sådan set slet

ikke have
noget på,

så længe du
overholder
loven og

udviser hensyn”

Vandretur på Læsø



En gåtur i skoven, en tur på stranden, med hund i naturen, cykling på skovvejen – alt sammen dejlige ting
at gøre, men hvad er det nu lige, jeg må? Må jeg have hund med? Må jeg have en grill med på stranden?
Kan jeg køre med cykel i skovbunden? Hvor må jeg gå i skoven?
Hvor man må færdes i den danske natur, reguleres af naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen.
Uanset, hvilken slags tøj man har på, eller ej. Så at være nøgen på Naturstyrelsens naturarealer kræver ikke
en tilladelse i medfør af naturbeskyttelsesloven, blot personen overholder de almindelige regler for færdsel
og ophold i naturen.
Din ret til færdsel er bestemt af, hvilken slags natur du er i, og hvem, der ejer den. Lovgivningen kan virke
lidt kompliceret, når man ser oversigten – hvor en del af de mere detaljerede regler ikke er medtaget.

af Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen
Naturen er åben for alle

“Naturen er
åben for alle”

Strande/klitfredede arealer: 
Man må her opholde sig døgnet rundt, men opholdet skal være kort (max. ”en dag/nat”, men ikke et døgn).
For privatejede strande må du dog ikke slå dig ned under 50 m fra beboelseshuset. 
Bål, fx en engangsgrill, kan bruges, med mindre der er et lokalt forbud. Husk at tage grillen med dig hjem. 
Cykling eller brug af motoriserede køretøjer er forbudt, men du må fx gerne cykle til  stranden på
veje/stier igennem klitfredede arealer.

Skove: 
I privatejede skove må man kun være om dagen og kun gå på veje og stier. I offentlige ejede skove må man
være hele døgnet og gå overalt i skovbunden.
Du må cykle på veje og stier med alle slags cykler, bare man kan cykle på vejen/stien med en ”almindelig cykel”.
Vil du cykle ”vildt” så brug et af Naturstyrelsens mere end 60 afmærkede mountainbikespor eller andre
tilsvarende.
                                   
                                          Ridning er forbudt i private skove, men det er tilladt i offentlige skove på de større
                                                veje og i skovbunden. Naturstyrelsen har rigtigt mange afmærkede rideruter.
                                                  Man må kun tænde bål, grill eller lignende på de anviste bål- og grillpladser.
                                                     Naturstyrelsen har mere end 400 bål- eller grillpladser, hvor man kan
                                                    varme sin mad, men også tusindvis af borde/bænke, madpakkehuse,
                                                         halvtag mv., hvor man kan sidde og spise.

Hovedreglerne er:
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TILLADT

L = Naturbeskyttelsesloven B = Adgangsbekendtgørelsen M = Mark- og Vejfredsloven 

OBS! VÆR OPMÆRKSOM IKKE TILLADT DELVIST TILLADT

Færdsel og
ophold
fra kl. 6 til
solnedgang

Kun på veje
og stier
L § 23

Ikke ophold
M § 17
L § 26

Ikke ophold
M § 17
L § 26

Kun på veje
og stier

B § 4

Ofte forbudt
efter andre

love

Kun på veje
og stier

B § 9

Særlige
regler

B §§ 11-15

Kun på veje
og stier
L § 23

+ drift-
bygninger

150 m
L § 23

+ drift-
bygninger

150 m
L § 24

Private
strande 50 m

L § 22

Private
arealer 50 m

L § 25

50 m
B § 8

Kun på veje
og stier
M§17
L§26

Kun fra vej
og sti
B § 28

Kun tilladt
i hunde-
skove

Kun fra
vandsiden
B§28

Ofte for-
budt efter
andre
love

Private
fælles-
veje

L§25
Udenfor

ubevokset
strandbred

B§26
Bevok-

sede arealer

B§9
Handi-

capknallert

B§2
Handi-

capknallert

L§24
Hegnede

arealer

L§24
Hegnede

arealer

L§24
Hegnede

arealer

L§24
Hegnede

arealer

Kun fra 1/10
til 31/3
L§22

Kun fra 1/10
til 31/3
L§25

Kun på veje
og stier
M§17
L§26

Kun på veje
og stier
M§17
L§26

L § 23

L § 23

L § 22

L § 25

B § 8L § 23

L § 24 L § 24

L § 24

L § 24 L § 24 L § 24 L § 24

L § 24

L § 24

L § 25

L § 22

L § 24 L § 24

L § 24

L § 24

L § 24 L § 24

M § 17M § 17
L § 26

M § 17
L § 26

M § 17
L § 26

M § 17
L § 26 B § 24 M § 17B § 23 B § 28

L § 24

L § 24

L § 24

L § 24

L § 25

L § 22 L § 22

L § 25

L § 24 L § 24
L § 24

L § 24

L § 24

B § 23

B § 26

L § 24

L § 24L § 24

L § 24

L § 23 L § 23 L § 23 L § 23
L § 23

L § 23

L § 22

L § 23

B § 4

B § 2

B § 2

B § 18

B § 18

L § 23L § 23 B § 28

B § 28

B § 28

B § 28B § 26

B § 26
B § 28

B § 26

B § 26

M § 17
L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

L § 28
B § 28

PRIVATE
SKOVE

OFFENTLIGE
SKOVE

STRANDE

KLITFREDEDE
AREALER

OFFENTLIGE
UDYRKEDE
AREALER

PRIVATE
UDYRKEDE
AREALER

BRÆMMER
LANGS
VANDLØB OG
SØER

VEJE OG
STIER I DET
ÅBNE LAND

Motorkørsel/
knallert

Hunde
i snor

Løse hunde-
under førers
kontrol

Må man
tænde bål

Støj, affald,
telte

Må man samle
bær, svampe,
mos, blomster
m.v. til eget
brug

Barnevogne,
el-kørestole,
handicap-
knallerter,
trækken med
cykler

Er ridning
tilladt

Afstand
til beboelse
ved ophold

Må man
cykle

Må man
færdes
uden for
veje og stier

Færdsel
og ophold
om natten

På ubevokset
strandbred
i perioden

1. september
til 31. maj

L §§ 22 & 25

Kortvarig ophold
L § 22

Kortvarig ophold
L § 25



Udyrkede arealer: 
Udyrkede arealer omfatter fx heder, moser, klippepartier, overdrev, indsander
samt udyrkede græsningsarealer (ferske enge, strandenge). 
  
På privatejede udyrkede arealer må du gå overalt, men kun om dagen. Hvis der er
husdyr i en privatejet indhegning, så må du – hvis ejeren har sat et skilt op med adgangsforbud,
ikke gå ind gennem låger og led eller kravle over en stente (en slags trappe).
På offentligt ejede udyrkede arealer, fx Naturstyrelsens, må du færdes hele døgnet. Derimod er der ikke
adgang til dyrkede græsningsarealer, fx fordi landmanden vender jorden med få års mellemrum eller
agerjorder.   

Cykling er kun tilladt på alle de veje og stier, der fører igennem de udyrkede arealer, men ikke på selve
arealet, fx et område med lyng eller en eng.

Booking og tilladelser hos Naturstyrelsen.

Arrangementer, der ikke kræver tilladelse, skal ikke anmeldes til styrelsen. Det gælder fx en vandretur,
om den så har 100 deltagere eller er offentligt annonceret. Hvis du ønsker, arrangementet skal fremgå af
styrelsens webbooking, f.eks. af hensyn til andre brugere, kan du dog bede om det.
Der skal søges tilladelse, hvis der skal køres med motorkøretøjer eller opsættes særlige markeringer (f.eks. til et løb).
Hvis du ønsker at bruge de store gruppelejrpladser, kan du med fordel booke dem.

.....og så det med småt:

Du må gerne medbringe din barnevogn, el-kørestol og handicapknallert og trække din cykel overalt, 
hvor du må gå.

Hvis du og grundejeren/hans ansatte er uenige om din ret, så er loven klar: du skal følge, hvad han siger.
Bagefter kan du klage t i l  myndighederne,  dvs.  kommunen for pr ivate arealer,  Naturstyrelsen,
Hovedkontoret for styrelsens arealer og Forsvaret for militærarealer.

Det gode er, at grundejeren altid kan give dig lov til mere, end han er forpligtet til gennem lovgivningen. 

Det er din pligt som fører af en hund at sikre, at din hund ikke forvolder andre skade. Hunden skal altid være
i snor i naturen, med mindre du har fået lov af ejeren/gennem lovgivningen. Du kan derfor lade din hund
løbe løs i en af Naturstyrelsens mindst 175 hundeskove, hvis du har ”fuldt herredømme” over hunden.
Du kan også lade hunden gå løs på stranden fra
1. oktober – 31. marts, hvis der ikke er skiltet
imod det.

På Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk,
kan du læse mere under:
Hvad må jeg i naturen?
  
Find flere oplysninger på:
-www.nst.dk
-www.udinaturen.dk
om brug af statens
naturområder.

Kontakt:
Naturstyrelsens
lokalenheder om
særlige, lokale regler.
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af Ann Sørensen
The Naked Rambler

                                                                                                                 Indledningsvis må jeg indrømme, at jeg i stor
                                                                                                                 udstrækning sympatiserer  med denne
                                                                                                                 insisterende vandrer, der over et par år har
                                                                                                                 tilbagelagt henved 3000 km gående nøgen
                                                                                                                 op gennem England og Skotland. Med sine 
                                                                                                                langdistancevandringer søgte han at gøre
                                                                                                               opmærksom på sin påståede ret til at færdes
                                                                                                             nøgen i det offentlige rum. Det lykkedes til fulde!
                                                                                                            Det burde være en menneskeret, mener han, og
                                                                                                          jeg kunne ikke være mere enig. Forskellen er blot,
                                                                                                        at han sætter handling bag sine ønsker for den ’frie
                                                                                                     krops bevægelighed’, hvor jeg ikke har det fornødne
                                                                                                  mod. Ikke til en én-mandsaktion, i al fald.

                                                                                        Men det generede tilsyneladende ikke omtalte nøgenvandrer,
                                                                                  den britiske aktivist Stephen Gough. Han blev født i 1959 og
                                                                           gik i perioden 2003 til 2004 sin første nøgentur fra Land’s End i
                                                                    det sydvestligste England til John o’ Groats i det nordøstligste Skotland,
                                                           en tur på 1400 km op gennem de britiske øer. Han gentog turen året efter
                                              sammen med sin nu trofaste følger, Melanie Roberts, og skiftende andre ledsagere,
                               som sympatiserede med ideologien og hans handlinger.

Men ikke alle så med velvilje på nøgenvandringen. Over de to første år blev han arresteret og fængslet i alt
20 gange, inklusiv de gange, hvor han blev dømt for foragt for retten, når han stillede sig nøgen op foran
dommeren! Der blev ikke gået på kompromis fra hans side!
Hans insisteren på at ville være nøgen altid, også i fængslet, gjorde, at man måtte give ham enecelle under
hans afsoninger.
Som regel varede hans ophold i friheden blot 90 sekunder, da han umiddelbart efter sin løsladelse igen smed
tøjet, oftest lige foran de betjente, der minuttet forinden havde lukket ham ud.

Stephens hang til den ultimative nøgenhed blev hurtigt for meget for familien, hvilket i praksis betød farvel
til hans to teenagebørn. Da hans daværende hustru, Alison Ward, med hvem han havde børnene, fornemmede,
at han foretrak nøgenheden fremfor samværet med børnene og hende, gled også hun ud af Stephens liv.

På trods af dette, indtraf der intet wake-up call hos Stephen. For selv om hans egentlige langdistancevandringer
på dette tidspunkt i 2006 var overstået, smed han fortsat tøjet, hvor han færdedes, som da han tog tøjet
af i en flyvemaskine fra Southhampton til Edinburgh. Denne episode gav ham 7 måneder bag tremmer.
Hans aktioner fik stor bevågenhed i pressen, og det lykkedes ham at samle en stor fanskare, der med bannere
og opråb foran de forskellige retsbygninger krævede Stephen løsladt.

Det lykkedes ham at bringe kampen for sit standpunkt for Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg.
Her argumenterede han med, at respekten for privatlivet og ytringsfriheden, som den var stadfæstet ved
europæisk lov, gav ham lov til at færdes nøgen hvor og hvornår, han måtte ønske det.
                                   Han fik ikke medhold i dette synspunkt, idet domstolen konkluderede, at Stephen
                                          havde mange andre muligheder at udtrykke sine synspunkter på end ved at provokere
                                                med sin nøgenhed, og at han burde respektere andres følelser.
                                                    Denne dom faldt i 2015 og blev herefter appelleret til ny domsafsigelse godt
                                                       3 år efter i 2018; desværre for Stephen med samme udfald. Retten havde
                                                         ikke modtaget væsentligt nyt ift. første gang, hed det. Sagens akter kan
                                                           nærstuderes på www.nakedrambler.org/classic.
                                                    
                                                            I 2016 måtte Stephen Gough lide den tort at iføre sig tøj, når han skulle
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fængslet i alt 20 gange”

8

Northumberland, oktober 2012.
Foto: Knut Caspari
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“Han
vidste, at

hvis han nøgen
ledsagede sin

mor på de
daglige gåture,

ville han
øjeblikkeligt

blive
arresteret”

’lufte’ sin demente mor, Nora, på 89 år. Han vidste, at hvis han nøgen ledsagede sin mor på de
daglige gåture, ville han øjeblikkeligt blive arresteret. Her satte han hensynet til moren
højere end hensynet til sin nøgenhed.

I løbet af de godt og vel 12 år, som Stephen brugte på sin civile ulydighed, blev han
mødt af over 40 anklager for blufærdighedskrænkelse, og han befandt sig i perioden
sammenlagt 9 år bag tremmer! En høj pris at betale for et standpunkt.

Stephens mor døde i januar 2017, hvorefter huset blev solgt og hendes ejendele
fordelt blandt familiens øvrige medlemmer. Siden har man ikke hørt fra Stephen,
men det forlyder fra Stephens søn, at han rejste til Portugal, hvor han indlogerede
sig i sin yngste brors hus. Her har han formodentlig opholdt sig siden appelsagen i 2018.

Kilder: Nakedrambler.org, BBC News m.fl.

Efterskrift:

Hvad nu, hvis Stephen i stedet for at føre sig frem med sit én-mandsshow, i stedet var lykkedes med
at trække hele den britiske naturistorganisation med i en samlet aktion for kropsfrigørelsen – var
domstolen i Strassburg så nået frem til samme afgørelse? Jeg tvivler. Én mand kan knækkes, men 8000? 
Stephen Gough sammenlignede sit projekt med det tilbagevendende arrangement i England, the World
Naked Bike Ride, der hvert år lokker deltagere til fra hele verden.
Cykelløbet med de nøgne aktører bevæger sig rundt i landet efter kendte ruter, selv om det tilstræbes fra
arrangørernes side ikke at offentliggøre disse på forhånd for at undgå chikanerier under turen. På trods af,
at løbet foregår i fuld offentlighed, er der med få undtagelser ingen deltagere, der er blevet arresteret for
blufærdighedskrænkelse, og tilladelsen til projektet udstedes år efter år. Hvorfor?
Måske fordi arrangementet gennemføres i et kendt og begrænset tidsrum, så evt. sarte sjæle kan holde sig
inden døre og trække gardinerne for under forbikørslen.
Antallet af deltagere, omkring 8 – 10.000, er vel næppe heller uvæsentligt for ’legitimiteten’. Og hvad med
turistindtægterne? Kan de have haft indflydelse på de gentagne udstedelser af tilladelsen?  

Stephen havde ikke disse fordele, bortset fra, at han på sin Facebookside udlagde ruten op gennem England
og Skotland for sine følgere. Eller sympatisører, skulle man måske snarere kalde dem. Den jævne borger
frekventerede ikke Stephens side og blev derfor ikke oplyst om ruten.

Stephen burde respektere andres følelser, hed det i
rettens afgørelse. Jovist, men han gjorde jo ingenting.
Hans eneste forbrydelse var at vise sig, som
Gud havde skabt ham. Og det kan man
som udgangspunkt ikke tåle at se.
Tænk lige over dette statement.
Det virker da absurd, ikke?

Skotland, oktober 2012,
Foto: John Hamilton



af Martin Duekilde.
Fri teltning giver frit friluftsliv

Lild Klitplantage er en
 af de rigtig gode skove,

  hvor man må telte frit
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Man kan ofte få en lejrplads for sig selv, især som her på en onsdag.

Jeg har i de senere år praktiseret en rejseform,
jeg ikke tidligere havde prøvet. Solocykelture med
telt er gået hen og blevet en ny passion, jeg gerne
bruger et par dage om året på. Jeg har altid både
cyklet og teltet meget, men aldrig før alene.

Det er en berigende fornyelse, jeg gerne anbefaler,
at være afsted i 2-3 dage mutters alene med sin
cykel, sit telt og sine tanker. Ren terapi for sjælen.
Man kunne sagtens vælge at bruge mere tid på det,
men for mig er det tilstrækkeligt; derefter vil jeg
gerne hjem til familien igen, og der er jo stadig mange
andre prioriteter at finde tid til.

Flere gange har jeg optimeret tidsudnyttelsen ved at
planlægge ruten, så jeg ender med at nå frem til den
årlige DN øtur. Så får jeg to ture i én.

At telte i helt fri, vild natur er en meget større, bedre og mere
tilfredsstillende oplevelse end på campingpladser. Man har totalt
fred, ingen andre at tage hensyn til og al den plads, man kan ønske sig.

En dagsetape er for mig typisk mellem 70 og 100 km, men kan også være
mere eller mindre, afhængig af hvor mange ting der er at opleve undervejs.

Jeg har som regel udset mig en rute, som i grove træk er planlagt på forhånd, men med plads til improvisationer
og mindre afvigelser. Man kan f.eks. ikke helt planlægge, hvor man ender med at overnatte, for én ting er at finde 
den planlagte skov, hvilket i reglen er let nok. Men mere uforudsigeligt er det at finde et velegnet sted i denne skov,
hvor terrænet hverken er for skråt, for fugtigt, for tæt bevokset, for stenet osv. Man skal også sørge for at komme
                                                så langt ind i skoven, at man ikke umiddelbart er synlig fra vejen, for det er et af
                                                             Naturstyrelsens krav for friteltning. Der kan godt gå op til en times tid fra jeg er
                                                                     nået til skoven til jeg har fundet det rette sted. Men det gør ikke noget;
                                                                           man har rigeligt med tid på sådan en tur.

                                                                                     En udfordring er at skaffe vand. Jeg har en vandpose som kan
                                                                                        rumme 5 liter, hvilket er rigeligt til en soloovernatning, men den
                                                                                           er ikke særlig let at transportere når den er fuld, så den skal
                                                                                             helst fyldes umiddelbart før man når frem. De bedste steder
                                                                                               at tappe vand er kirkegårde, men det er jo ikke altid, der
                                                                                                findes en kirke lige i nærheden af den skov, man har udset sig.
                                                                                                 Alternativt er folk i haver som regel venligt indstillede på at
                                                                                                 donere en posefuld vand; det er da hidtil altid lykkedes.
 
                                                                                                 Nogle gange er skovens bedste sted en lejrplads med
                                                                                                et vejrly.

                                                                                             Det er på sin vis luksus at have et vejrly til rådighed, men det
                                                                                           fungerer bedst når man er afsted på hverdage. I weekenderne
                                                                                           må man til tider dele lejrpladserne med skoleklasser, spejdergrupper,
                                                                                  vandrere eller andre cyklister.
                                                                               Vejrlyet er godt at sidde i og stille sin bagage i, især i fugtigt vejr,
                                                                                    men jeg sover aldrig i det. Det er for koldt; så foretrækker jeg teltet, som
                                                                                 er meget varmere.
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gerne

anbefaler”

                                            En fordel ved at være på cykel er at det er hurtigt at skifte mellem by og land, skov og
                                              kyst. De jævnlige passager af byer gør det let at proviantere. Man kommer jævnligt
                                               forbi butikker, og det er aldrig svært at stille cyklen fra sig. Byerne byder også på andre
                                                muligheder for adspredelser og oplevelser. Og når man har fået nok af det, så
                                              er der kun en kort cykeltur ud på landet igen.

                                                  Man får sig hurtigt nogle vaner. En af mine er, at jeg holder meget af en kop
                                                       formiddagskaffe på en café efter dagens første 20-30 km. Det startede
                                                 som en praktisk nødvendighed på min første tur, hvor jeg havde et
                                                 videokamera med, som jævnligt skulle oplades. Det kunne jeg som
                                              regel få lov til på en sådan café, mens jeg drak min kaffe. Behovet for
                                             opladning har jeg ikke så meget længere, men formiddagskaffen har
                                               jeg holdt fast i.

Friteltningsskovene samt reglerne for at bruge dem findes på:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning/
Filmen fra turen i 2017 kan ses på http://www.duekilde.dk/fricamping



Naturisme har altid foregået i samklang med naturen. Også i DN-regi. Vandreture var allerede fra 2004 i
aktivitetskalenderen for DN København, hvor jeg og min mand i en årrække lavede en årlig tur. Den nøgne
hud kom dog først på banen, når vi nåede frem til det nu hedengangne naturistbad Hellas, der altid var
målet for turen.
Danske Naturister begyndte først at arbejde med nøgenvandring i forbindelse med arbejdet med en vision
for DN i 2009-10. DN søgte efter nye muligheder for nøgenhed i det offentlige rum for at udvide det naturlige
syn på kroppen.

I et oplæg til visionen skrev DN dengang:

I første omgang kom inspirationen fra Tyskland, hvor der blev arbejdet med at anlægge nøgenvandrestier.
I 2010 åbnede Harzen Naturistenstieg, og to år senere var der også skiltet en vandremulighed på
Lüneburger Heide. Begge steder eksisterer stadig. Disse stier er skiltet med en ”advarsel” om, at nøgne
vandrere kan forekomme og en stimarkering med et gult N i en cirkel. Stierne er naturligvis åbne for alle.
Vi tænkte i DN, at sådan en må vi også have og begyndte at tænke over passende steder at anlægge en 
nøgenvandresti. Jeg var selv med til at skitsere en mulig rute ved Børsmose strand, hvor et lokalt medlem
så gode muligheder for at lave en sti, der gjorde det muligt at gå fra en parkeringsplads gennem smuk
klitnatur og ende ved en kendt nøgenbadestrand. Vi havde dialog med Friluftsrådets lokale kreds og var
godt på vej med ideen om, at skiltning af en nøgenvandresti ville gøre nøgenvandring mere kendt og
dermed accepteret. 
Vi nåede dog aldrig frem til at få sat skilte op, og det var godt det samme. For det viste sig efterhånden,
at DN i denne sag haltede bagefter den offentlige mening om nøgenhed i naturen – eller i hvert fald
myndighedernes mening.
Fremfor at satse på bestemte steder, kom navnlig Kim Bindesbøll i gang med at arrangere nøgenvandreture
på passende steder og gerne på en måde, der kunne samle en stor gruppe naturister. Særlig i 2013 kom
der mange vandreture i kalenderen med en vandretur på ø-turen til Læsø som den første. En arrangeret
                                                                                nøgenvandretur på denne måde krævede, at man henvendte sig
                                                                                                 til grundejeren og evt. også til politiet for at sikre sig, at
                                                                                                     der ikke var noget i vejen for at vandre nøgen her.
                                                                                                             Ruten blev beskrevet i forvejen, så den kunne
                                                                                                                      godkendes. Jeg har også selv arrangeret
                                                                                                                            den type ture og henvendte mig til
                                                                                                                                Naturstyrelsen, blot for at få svaret, 
                                                                                                                                   at ”så længe I ikke knækker
                                                                                                                                            grene af træerne, er vi lige-
                                                                                                                                              glade med, hvad I har på”.
                                                                                                                                                 Det blev heldigvis hurtigt
                                                                                                                                                   erfaringen, at så længe
                                                                                                                                                    man befinder sig på
                                                                                                                                                      Naturstyrelsens område
                                                                                                                                                       og ikke i en privat skov,
                                                                                                                                                        er der ikke behov for

Internationalt arbejdes der med udvikling af naturismen i retning af nye områder, hvor fritidsaktiviteter kan dyrkes 
på naturistvilkår. Det drejer sig bl.a. om naturistvandring/ naturiststier og mange forskellige former for idræt og
motion, f.eks. petanque, beach volley, cykling, fitness.
DN ønsker derfor aktivt at fremme udbredelsen af naturisme som en naturlig del af fritid, idræt og motion i
naturlige omgivelser. Dette skal naturligvis ske i respekt for andre borgere og i samarbejde med myndigheder og
organisationer.

af Mette Duekilde
Ude i skoven
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“Naturisme har
altid foregået

 i samklang med
naturen”
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særlige tilladelser til at være nøgen. Det skal man faktisk
heller ikke i en privat skov, men her kan det være en god idé
at spørge, hvis man vil gå igennem med en større gruppe.
Kim Bindesbøll publicerede en manual med erfaringerne fra
nøgenvandreture og flere kom i gang med at planlægge nøgne
vandreture. 
I foråret 2016 lagde Miljøstyrelsen så en vejledning på sin hjemmeside,
der præciserede retten til at være nøgen efter de gældende regler. Den
ligger der stadig under “Hvad må jeg i naturen?” Det er endda ikke kun, så
længe nøgenheden ikke er seksuel at retten gælder, for overskriften var faktisk
”Sex i naturen er OK”. For ophold i skoven gælder der de samme regler, som giver
os ret til  at være nøgne på stranden. Se artikel fra Naturstyrelsen, side 6.

Det gav helt nye perspektiver for at lave nøgenvandreture få eller mange mennesker sammen. Man kan
bare tage afsted på en uformel tur uden den store planlægning. De andre skovgæster man møder på sin
vej, hilser som regel blot med et smil og måske en frisk bemærkning. Nøgenvandreture er efterhånden blevet
en fast bestanddel af de årlige øture og ofte med deltagelse af en naturvejleder. 
Egentlig vandreferie med oppakning og dagsmarcher er det så vidt jeg ved ikke blevet til endnu som
nøgenvandring i Danmark. Det danske landskab er trods alt også relativt tæt befolket. Men i den europæiske
naturisme er nøgenvandring en stor aktivitet, og der tager man også på vandreferie. 

NEWT, Naked European Walking Tour, er en årlig vandretur, som har fundet sted hver sommer siden 2005.
Igennem naturisthjemmesiden naktiv.net mødes en international gruppe vandrere fra bl.a. England, Tyskland
og Holland og tager på flere dages vandretur i de østrigske alper. Gruppen er delt i to: nogle bor fast i en
bjerghytte, nogle overnatter i telt oppe i bjergene. Alperne er heller ikke ligefrem en vildmark. Man vandrer
ofte over sætere og gennem små byer. Men NEWT-gruppen mener ikke, at det er noget problem at vandre
nøgen.

Folkene bag NEWT har formuleret tre regler for vandreturen, som man godt kan lade sig inspirere af:  

1.  asfalt = tøj er en enkel regel, som hjælper til at finde ud af hvornår man kan være nøgen.  Når dagen
starter ved bjerghytten er man ikke nøgen, men så snart en mindre vej forsvinder op ad bjerget, ryger tøjet
ned i rygsækken.
 
2. billeder fra turen er med til at udbrede naturismen. Det er ikke en hemmelig naturisttur. Deltagerne er nok
selv blevet inspireret til at tage med på turen af billeder fra tidligere ture, så som deltager accepterer du, at
der bliver taget billeder, som kan inspirere flere til at komme med.

3. vær ansvarlig og følg lederen. Det gælder både af sikkerhedshensyn, hvor den der har planlagt ruten ved
hvilke udfordringer, der kan være og af hensyn ti l  opfattelsen af gruppen. Det er en vandretur, ikke en
protestmarch.

I overensstemmelse med NEWTs ønske om at udbrede nøgenvandring kan man finde billeder fra turene
på naktiv.net og en video fra NEWT 2018 på YouTube.
Hvor går nøgenvandringen i  Danmark hen fremover? Mange af de danske vandreruter følger kysten,
hvor det burde være muligt at gå lange stræk som nøgenvandring uden at løbe ind i asfalt og byer. Eller
måske er det søndagsturen i skoven, der bliver nydt nøgen? Vi skal i hvert fald fortælle
om vores nøgne vandreoplevelser, så nøgenvandring ikke lyder som noget,
der er helt ude i  skoven, men som en accepteret form for nøgenhed i det
offentlige rum.

Nøgenvandring i skoven
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Morgentoilette i fjeldet

Rauddalsvatnet

af Mette Duekilde
I Guds frie natur

Ude i naturen på øde stræk i skov og fjeld er det oplagt at være nøgen. Her er i hvert fald
ingen sociale konventioner, der hindrer det. Det vil vi som naturister mene, men hvordan
har andre, der færdes ude i naturen, det egentlig med blufærdighed? På fjeldtur, hvor man
bærer alt sit grej på ryggen, har man kun det mest basale med. Man vil som regel ikke have
medbragt badetøj, fordi der på en tur i skandinaviske fjelde er ringe sandsynlighed for, at man
får lejlighed til at bade. Logiet på turen er et lille letvægtstelt og badefaciliteterne er nærmeste
bæk eller sø. Der bliver derfor også et spørgsmål om, hvor man skifter tøj og hvor man går hen
for at gøre sit morgentoilette.

Christian Milbo er medstifter og redaktør af Outsite.org, som er en webportal om friluftsliv, der
indeholder diskussionsforum, grejanmeldelser og et friluftsmagasin. Vi har spurgt ham, hvordan det står til med
nøgenhed kontra blufærdighed hos fjeldvandrere generelt. Outsite organiserer ture i dansk og skandinavisk natur
og Christian Milbo er som turleder ofte afsted med grupper. Derfor har han føling med, hvordan friluftsmennesker
reagerer i situationer, hvor nøgenhed kan komme på tale.

              I gruppen af fjeldvandrere betyder de sociale konventioner noget, både dem man selv har internaliseret
                   og det man tror, at andre tænker.
                      På spørgsmålet om at bade nøgen, svarer Christian Milbo:

                         Hvis jeg var alene på fjeldtur, ville jeg intet problem have med at bade nøgen. Jeg ville ikke bade nøgen 
                            tæt på en gruppe. Det er der nok tre grunde til:
                            1) jeg er som regel turleder. Det ville måske være upassende i en gruppe, der ikke er naturister.
                            2) jeg tænker at andre nok ville føle det underligt.
                           3) jeg ville ikke selv have det godt med det.
                         Jeg har dog badet nøgen sammen med en kvinde for første gang i sommer. Kvinden var ikke min partner
                       og derfor en ny og anderledes oplevelse for mig. Det var fint, og jeg ville sikkert gøre det igen.

               Noget andet er påklædning og morgentoilette, som for de fleste mennesker er en aktivitet, man går
         i enrum med. Hvor går man hen, når der ikke er et enrum? Christian Milbo har erfaring for, at kvinder er
mere frie i deres bestræbelser  på at udøve hygiejne. Mænd bader kun, hvis de er kommet tidligt op, så de kan
være alene. Kvinder går lidt væk fra gruppen og bader, men ikke så langt væk. Kvinder kan klæde om udenfor
teltene. Aldrig mænd. Kvinder har en mere praktisk indstilling til, at der er noget hygiejne, som skal udføres,
og så må det ske, som det nu kan lade sig gøre. Mænd tænker nok mere på, hvad man kan tillade sig at gøre,
især i en blandet gruppe. Et andet kig ind i friluftsmenneskers hverdagsliv kan man få i programmet Alene i
Vildmarken på DR, hvor deltagere, der er vant til at opholde sig i naturen, udfordres på hvor længe de kan være
alene i den norske vildmark uden forsyninger og uden andet selskab end sig selv. For at få mad skal deltagerne
fiske med garn i den sø, de bor ved, så alle deltagere har et behov for at komme ud i vandet. Nogle deltagere
går nøgne i vandet og kan også finde på at gå nøgne omkring, når vejret er godt, blot for at nyde naturen og
solen på huden. Andre ser man aldrig afklædt. 

Vi har spurgt DR’s redaktion af Alene i Vildmarken, hvordan redaktionen forholder sig til deltagernes
nøgenhed. Stine Preem fra DR svarer: Vi briefer de medvirkende på, at alt det de filmer, kan komme
på TV. Det er jo ret særligt  for Alene i Vildmarken, at deltagerne filmer selv og at de dermed også selv 
afgør, om de filmer sig selv afklædte, f.eks. i forbindelse med fiskeri. Vi opfordrer dem generelt til at
være sig selv og filme egne handlinger. Og hvis nogle deltagere  foretrækker at sætte garn uden
tøj på, så er det dét vi viser.

Deltagerne i Alene i Vildmarken er alene, men naturligvis ikke mere alene end, at
de er bevidste om, at hele Danmark kan se med på det, de vælger at filme. Om
man er nøgen ude på en øde lejrplads, afhænger som alle andre steder af, om
man selv er afslappet med sin nøgenhed og af, hvordan man tror andre vil
reagere på det. Det er uanset om disse andre sidder bag en TV-skærm, i
teltene l idt væk eller er en potentiel forbipasserende på skovstien.

“det var
fint, og
jeg ville
sikkert

gøre det
igen”
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       -      Nøgenbowling i Haslev, den 26. januar,
                   9. marts og 16. november

08. juni     Årsmøde på vandrerhjemmet Danhostel Rømø
13. juli     Stillevandring i Bidstrup Skov 
28. juli     Nøgengolf på Mensalgård, Odsherred
25. aug.    Affaldsindsamling på Ishøj Strand og
                   Amager Strandpark
08. sep.     Naturens Dag: Orienteringsløb med gps
                   i Bidstrup Skov

Landsforeningen

           -       Nøgensvømning i Herfølge
                    Svømmehal, i alt 8 gange
  
           -       Nøgensvømning i Korsør
                    Svømmehal, i alt 11 gange

10. marts  Generalforsamling i
                    Herfølge Svømmehal

DN Sjælland

           -       Nøgensvømning i
                    Frederiksberg Svømmehal,
                    i alt 32 gange

03. marts  Fastelavnsarrangement i
                    Frederiksberg Svømmehal
 
           -       Wellness og
                    Kurbadsarrangementer i
                    Fr. Svømmehal, i alt 3 gange

28. april    Sæsonafslutning med kurbad
                    i Frederiksberg Svømmehal

13. april     ShowGus med Nordic Health
                    & Living i Frederiksberg
                    Svømmehal

DN Frederiksberg Svømmehal

          -      Nøgensvømning i Blovstrød
                  Svømmehal, i alt 7 gange
 
21. apr.    Påskefrokost i Tysmosen

01. juni    Nattergaletur i Tysmosen

          -      Petanque i Tysmosen,
                  søndage fra den 16. juni til
                  den 15. sep.

28. sep.     Foreningens 15-års
                   jubilæum
                   (6/10) fejres i Tysmosen

DN Storkøbenhavn

DN Fyn

          -        Nøgensvømning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, i alt 10 gange

02. feb.      Generalforsamling i Nyborg Idræts- og Fritidscenter 
07. dec.     Julefrokost i Nyborg Idræts- og Fritidscenter  

          -         Nøgensvømning i Børkop Svømmehal, i alt 16 gange

13. april      SaunaNight i Børkop Svømmehal
7-10 juni   Ø-tur til Rømø, indkvartering på vandrerhjemmet Danhostel Rømø

DN Trekanten

DN Østjylland

           -       Vand, plask & Wellness i
                    Skanderborg Svømmehal,
                    i alt 8 gange

07. april    Mobilsaunaen på Ajstrup
                   Strand ved Aarhus
 
9-11 aug. Sommerfest på NFJ Kysing

          -        Mobilsaunaen hos Horsens
                    vinterb., Aqua Vitus,
                    d. 27. okt. og 1. dec. 

          -        Nøgensvømning i Durup Svømmehal, i alt 16 gange

          -        SaunaNight i Bjerringbro Idrætscenter, den 26. jan. og 28. sep.

08. mar     Sauna/nymånebadning fra Vilsund Strand m. Vilsund Vinterbaderne

          -        Wellness i Sydthy Kurbad, den 9. marts og 9. november

20. juni      Sæsonåbning af Græm Strand i samarb. med Visit Holstebro 
03. aug.     Sauna på Ejstrup Strand / Tranum Klit Camping
08. sep.      Naturens Dag: Mobilsauna på Nymølle Shelterplads, Spøttrup
25. okt.      FamilieWellness i Viborg Svømmehal 

DN MidtVest 

DN Nord

           -       Nøgensvømning i Sofiendal
                    Svømmehal, Aalborg,
                    i alt 34 gange
       
           -       Wellness i Sæby Svømmehal,
                    i alt 5 gange

19. okt.      Familiesvømning i
                    Brønderslev Svømmehal

Danske Naturisters aktiviteter i 2019
For aktiviteter i 2020:  Se naturister.dk
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FIND OS PÅ SOCIALE MEDIER


