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Få fede oplevelser i 
naturen med andre 

unge i DOF UNG 

Få mere at vide 

Kontakt DOF UNG direkte på: 
dofung@dof.dk 

Eller på Facebook-siden DOF UNG 

Du kan læse meget mere om DOF’s 
arbejde og fuglene på dof.dk 

På dof.dk/dofung kan du læse mere 
om DOF UNG, vores fællesskab og 

aktiviteter. 

På dofbasen.dk kan du følge med i 
hvilke fugle, der bliver set i nærheden 

af dig.  
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Opdag fuglene 

Der findes fugle overalt i Danmark. Både 
ynglefugle om sommeren og trækfugle om 
foråret og efteråret. Derfor er der ingen 
begrænsning for at gå i gang og blive bedre 
til at kigge på fugle. Alt du har brug for er 
en kikkert og en fuglebog. Så er du klar til 
at lære fuglene bedre at kende!  

Hvis du har en smartphone, kan du 
downloade DOF’s fuglebog gratis og gå i 
gang med at lære fuglene at kende lige nu! 

Del fede oplevelser
I DOF UNG møder du andre unge, som 
også interesserer sig for fugle og natur.  
Sammen deler vi fede oplevelser, masser af 
tid i naturen og lærer af hinanden.  

Flere fugle. Mere natur. 
Og flere unge, der ser 

på fugle i naturen!  

Tag med på tur 
DOF UNG er DOF’s tilbud til dig, der er fra 
12 til og med 29 år, og er interesseret i fugle og 
natur. DOF UNG arrangerer flere ture årligt, 
som normalt varer 4 til 8 dage. De fleste ture 
afholdes i Danmark, men vi afholder også 
spændende ture i udlandet.  

DOF UNG afholder også kortere 
arrangementer, som f.eks. inspirerende foredrag 
og endagsture. 

Turene med DOF UNG byder på masser af 
sjove og spændende oplevelser i sociale rammer, 
og du får set både sjældne og almindelige fugle 
sammen med kompetente, unge ledere.  

Find ture og følg os 

Følg med i vores aktiviteter, se sjove opslag 
og vær den første til at tilmelde dig vores 
næste tur – de bliver annonceret på 
Facebook, Instagram og hjemmesiden.  

Hjemmesiden finder du på dof.dk/dofung. 
Og du finder vores sociale medier på vores 
profiltag! 

@birdlifedkung 


