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Kontaktpersoner 

Kinnemilen: Ingemar Gustafsson 0510 – 505 21 

Tjejsjuan: Berit Evertsson 0510 – 652 70 

Kulturarrangemang: Carl-Åke Mowitz 0510 - 181 70 

Stavgång: Lennart o Gunnel Gustafsson 0511 – 136 11 

Klubbhusansvariga: Ingemar och Berit Gustafsson 0510 – 505 21 

Hemsidan: Kennet Sandahl 0510-264 83 och Eva Mowitz 0510-181 70 

Vandrarnytt: Eva Mowitz 0510 – 181 70  

Medlemsavgift 

100kr/år för medlemmar över 20 år, övriga gratis 

Inbetalas på Pg. = 490 60 78 – 3 

Var vänlig och skriv namn, adress och telefon 
Klubben är ansluten till Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

 
 



 

 

Ordförande har ordet! 
Hej vandrar vänner. 

Jag har nu varit ordförande i vandrar-

klubben i ett halvår, så det är väl på sin 

plats med en liten presentation.  

Jag kom med i klubben genom att min fru 

Helena började vandra kinnemilarna. Jag 

följde med och tyckte det var skön motion 

och trevlig gemenskap. 

Idrott och motion har jag alltid hållit på 

med. Jag har spelat 19 säsonger i Norra 

Härene A-lag och därefter 11 säsonger i 

Oldboys P35. Jag spelade bordtennis i Norra Härene GoIF fram till min 

50 årsdag där jag även varit kassör i 25 år. Idrott och föreningsliv har 

alltså alltid varit viktigt för mig. 

Jag och Helena och våra två söner bor i Norra Härene, där jag även är 

född och uppvuxen. Där har vi byggt vårt hus 1985. Jag arbetar på 

elektrobyrån Vinninga (gamla Vinninga el) sedan 1980. Driver även ett 

litet jordbruk.  

Föreningslivet har framför allt gett mig trevlig gemenskap med goda 

vänner men även upptäckter av nya geografiska platser och kunskap 

om styrelse arbete.  

Jag hade inte varit med i vandrarklubben så länge innan jag kom med i 

styrelsen som suppleant. Året efter blev jag tillfrågad som ordförande 

då Ove Sand ville avgå. Detta är en stor utmaning för mig som jag 

hoppas kunna axla, men med många duktiga styrelsemedlemmar 

kommer det säkert att gå bra. Nu som ordförande hoppas jag kunna 

tillföra några nya aktiviteter till alla redan fungerande aktiviter. 

Funderingar finns på halvkinnemilar och endags vandringar. Vi i 

styrelsen är även lyhörda för medlemmarnas idéer och önskemål.  Hör 

gärna av er till mig så kan vi diskutera runt nya idéer. Jag vill ha ett 

föreningsliv där allas idéer kommer fram och att vi jobbar tillsammans 

även om du inte är med i styrelsen.   

Ha nu en riktigt skön sommar så ses vi i spåren vid höstens kinnemilar. 

Ordf. Håkan Hermansson. 



 

Vårens Kinnemilar  
 

Under våren har det varit 

en god uppslutning på  

Kinnemilarna. Totalt har 1225 vandrare gått enmilavandring i skiftande 

väder allt från strålande sol och vindstilla, till ösregn och blåst. 

Funktionärerna gör ett fantastiskt jobb för att få allt att fungera under 

vandringarna.  

Vid sista styrelsemötet för våren förrättades dragning på startkorten. 
 

VINNARE VID DRAGNING AV STARTKORTEN 2012-05-31 

 

Belopp  Namn 

1  1500  Sigurd Holm 

2  1000  Hans Kling 

3  500  Anders Sigurd 

4  500  Bosse Gustafsson 

5  500  Lisbeth Kling 

6  500  Anita Pettersson 

7  500  Marie-Louise Magnusson 

8  200  Börje Karlsson 

9  200  Irene Johansson 

10  200  Anna-Lisa Holm 

11  200  Rune Pettersson 

12  200  Monika Augustsson 

 

FLITPRISER 

375  Tröja  Anne-Lie Ström  

579  Muggar  Astrid Bäck  

999  Hatt  Anders Sigurd  

 

Det är bara att gratulera er alla.  

Priserna kommer att finnas tillgängliga i starten vid de första 

vandringarna i höst 

 

 



Kinnemilen våren 2012 
 

Vårens Kinnemil inleddes i Hasslösa den 25 mars. 

Kändes skönt att vandringarna startade och att få träffa alla glada 

medvandrare. 

 

Därefter gick vi en ny vandring i Söne. En spännande upplevelse där vi 

bl. a. gick över ett gammalt övningsfält med rester från militärens 

stridsflyg.   

 

Blomberg blev nästa mål på annandag påsk. Vi 

gick i vacker natur men mot slutet av 

vandringen fick vi snöblandat regn på oss. 

Trots det behöll vi det glada humöret.  

 

Sedan var det dags för Skara och Götala, den 

15 april, där vi gick genom hagar, skog och 

vackra ekbackar. 

 

Den femte vandringen gick av stapeln vid 

Flämslätt, genom Arboretum med många 

olika träd. 

Vidare ut på Bockön, Eahagen och 

Flämsjön runt. 

 

 

Den 29 april var det Lidköpings tur att anordna vandring vid Östra 

Sannorna. Stora delar gick utefter Vänern. Några vandrare räknade till 

79 uppsatta fågelholkar i skogskanten. 

 

Råda Lunnelid hade beställt vackert väder och vi fick vår beskärda del 

med mängder av vårblommor. 

 

Därefter var det återigen dags åt Skarahållet. Broddetorp Bolum var 

den söndagens mål. Genom ängar och bokskog med fullt av vitsippor.  

 



Några vandrare fick uppleva lite utöver det vanliga; två älgkalvar som 

låg alldeles intill leden.   

 

 

 
 

Vårens sista vandring 20 maj gick i Strö. Start från Strö kyrka, med 

vackert väder och mängder av liljekonvaljer i backarna. 

 

Våra vandringar har under våren erbjudit oss många fina 

naturupplevelser och ett mycket varierande väder. 

 

På de nio vandringar har 1225 personer deltagit, med ett snitt på 136 

varje gång. 

 

Vi ser fram emot hösten vandringar som startar den 19 augusti. 

 

(Marita Johansson) 

 

 



TJEJ 7 SJUAN 

onsdagen den 2 maj 2012 

 

Årets Tjej7a blev som tidigare år en gemytlig  

kväll med 304 st vandrare. En ökning från  

förra året. 

 

Ett 50-tal hade valt att föranmäla sig och andra  

löste sin startavgift på Sörbovallen i  

Lundsbrunn, som är start- och målplats. 

 

Vädret var det bästa tänkbara för att vara en kväll i början av maj.  

Innan start visade Lennart Gustafsson stavgång och det gavs även tid till att 

träffa vänner.  

 

Då startskottet gått var alla snabbt iväg. Många 4-benta vänner passade 

också på att röra på sig. Banan gick nerför backarna vid Mariedals slott och 

vidare upp i skogen, där vitsipporna blommade. Vätska är viktigt och det 

servade grabbarna i LIF och Vandrarklubben. 

 

Vandringen gick vidare genom skogen och ner i dalgången vid Mariedalsån, 

över ån och där var målet. Banan var lättgången. 

Alla tjejerna fick var sin påse med bröd och choklad mm. Dessutom 

smakade det gott med korv och bröd samt kaffe och hembakt bulle. 

De som haft tur vid dragningen på startnumren fick priser, som generösa 

firmor skänkt. 

 

Tjej7an är en kväll där vi träffas och vandrar tillsammans, samtidigt som vi 

skänker pengar till bröstcancerforskningen, Rosa bandet, och även får något 

med hem för egen del. 

(Monika Larsson) 

 

 

 

 

 

 

 



Gökotta  

 

Klockan 7.00 på nationaldagen samlades 34 

morgonpigga vandrare vid 

Kinnekullegården.  

Vi gick vandringsleden upp till 

Salen där vi åt medhavd 

frukostfika och hade trevlig 

samvaro. Någon gök hörde vi 

inte men många andra fåglar. Fortsatte sedan upp mot 

utsiktstornet och tillbaka till bilarna.  

Därefter åkte flera för att titta på guckusko som var i full 

blom. Vackert.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tredagars i Bohuslän 

 

Under pingsthelgen 25-27 maj gick tredagarsvandringen 

till Kungshamn i Bohuslän. 

Närmare femtiotalet glada vandrare fyllde  bussen och 

som vanligt  med Roger vid ratten. 

Monika hade  gjort frågor om Bohuslän och Matti sina 

klurigheter. Alltid trevligt med dessa inslag under resan. 

Under fredagen besökte vi Nordens Ark där vi fick en 

guidad tur i området. Vi fick se en hel del olika djur som 

tex tigrar, pandor och en grann snöleopard.  

 

Vidare till vårt hotell Fisketången i Kungshamn. Mysigt 

ställe alldeles invid vattnet. 

Gemensam middag under kvällen på hotellet. 

 



Lördagen vandrade vi i Bovallsstrand, varierande natur 

med fina utsiktsplatser mot havet. 

Dagens etapp var 14 km men några var inte nöjda med 

det utan gick ytterligare några kilometer. 

Många tog ett svalkande  dopp i havet efteråt. 

 

Bohus Malmön var söndagens mål, där vi gick ca 1 mil 

på klipphällar och stenbrott, även här väldigt fina vyer. 

De badsugna tog sig även här en simtur. 

Härligt sommarväder hela helgen, vilket vi får vara glada 

för och alla var nöjda med resan. 

 

  

 
  

Fikapaus vid Bohus Malmön. 



Hösten börjar redan andra söndagen i augusti då vi 

inbjuder till 

MEDLEMSVANDRING 

 
Samling vid Sparbanken Arena Lidköping för samåkning  

 

Söndagen den 12 augusti kl 9.30 

Medtag kaffekorg! 

Kontaktperson Lennart Andersson  0510-674 23 

 

Medlemsträff 
Måndagen den 15 oktober bjuder  

vi in till medlemsträff för att  

inspirera och peppa varandra inför  

nya vandringar. 

Kl. 18.30 kåserar Claes Astin  

på Kinnekullegården. 

Särskild inbjudan kommer men  

boka redan nu den här kvällen  

i almanackan! 

    

 

Tomtemarschen Lundsbrunn 
Söndagen den 16 december kommer vi som 

vanligt att avsluta året med Tomtemarschen. 

Startplats Brunnskyrkan (korsningen vid 

kurorten)Starttid mellan kl. 16.00 – 17.00 ingen 

startavgift. 

Små överraskningar utmed banan. 

Glögg och pepparkaka vid målet som är i bygdegården. 

 

 

 



Höstens Kinnemilar 2012  
 

Motion och Naturupplevelse 

Alla Kinnemilar start mellan 08:30 – 10:00 

 

Startplats   Skyltat  
 

19 aug   Vinninga gamla IP  Från ICA affären Vinninga 

Viktor Augustsson 073 992 79 90 

Ingemar Gustafsson 070 603 63 99 

 

26 aug   Istrum   Följ skyltar från Eggby 

Håkan Hermansson 070 828 48 29 

 
02 sep   Källby   Från nya rondellen vid Källby 

Bo Hellqvist 070 189 08 02 

 

09 sep   Gössäter   Gamla station och Gamla affären 

Sverigemarschen  Maritha Hellkvist 070 544 11 25 

Ann-C Granander 070 388 75 49 

 

16 sep   Skara Petersburg  Från Skara Falköpingsvägen 

motionscentra  Gunnel o Lennart Gustafsson  

073 041 17 37 

 

23 sep   Norra Härene  Från N Härene kyrka 

Håkan o Helena Hermansson  

070 828 48 29 

 

30 sep   Källstorp   Från väg mellan Örslösa - Tun 

Ingemar Nyberg 070 344 94 79 

Ingemar Gustafsson 070 603 63 99 

 

07 okt Vinninga  Klubbstugan  Från ICA affären Vinninga 

Ingemar Gustafsson  

0510-505 21 - 070 603 63 99 

 
 

 

Kultur/Medlemsvandring 



Helgen efter höstens sista Kinnemil blir det en 

Kultur/Medlemsvandring vid Minnesfjället i Lugnås. 

Det är ännu oklart om det blir på lördagen eller söndagen så  

boka för säkerhets skull in både den 13 och 14 oktober! 

 

Nyhet vid Kinnemilarna 
Det har kommit önskemål om alternativ till mil- 

sträckan, som av t ex ovana vandrare kan 

uppfattas som för lång. Därför kommer det att 

finnas anvisningar om en kortare bana då detta är 

möjligt. 

Starten som vanligt mellan 08:30 och 10:00 

 

Noteringskorten 
Ni glömmer väl inte att fylla i noteringskorten och lämna in dem. Det 

är här vi samlar poäng, så vi kan vara med och tampas om att bli bästa 

motionsklubb i Sverige.Samtidigt så drar vi ju fina vinster med middag 

för två någonstans. 

 

Stavgång 
Stavgångsträffarna anordnas varje måndag fr o m 3 september t o m 

maj. Start och mål är vid klubbhuset, motionsområdet Petersburg i 

Skara. Starttiden är 09:30 på måndagar och alla är välkomna. Mer 

information Lennart och Gunnel Gustafsson 0511 – 136 11 

 

Vilken dag som helst nu … 
… öppnas vår nya hemsida! Du hittar oss på www.vandrarklubben.se  

Här kommer du att kunna läsa om allt som händer i klubbens regi, vilka 

som gör vad, vandringar som kommer och sådant som varit. Vi 

utvecklar sidan efter hand och hoppas att du som medlem också vill 

medverka framöver. Vi som jobbar med detta nu är Kennet Sandahl 

som står för de tekniska delarna och Eva Mowitz som snickrar ihop 

texten. 

 

 

Vandringstips! 

 

http://www.vandrarklubben.se/


 

På Spårön i Strö finns flera olika leder att upptäcka för den som inte 

tidigare vandrat här.  

Om man går hela sträckan 10,5 

kilometer, går man i princip runt hela 

Spårön. Då är det lämpligt att ta en 

fikapaus vid Spåröhuvud med utsikt 

över Brokesundet. Man kan som synes 

välja att endast gå på norra eller södra 

Spårön. Den som väljer norra delen 

passerar Djurgården, Tåsen och Flarken och 

om man går södra delen är det 

Ekebacken, Månstorp och Klastorp man 

passerar. Det korta blå spåret går från 

Skepparbygget, genom skogen direkt till Spåröhuvud. En vandring som 

är lite mer kuperad men ändå inte särskilt ansträngande. 

   

 

Den allra nyaste leden går förbi 

Djurgården och viker av ut på den 

halvö som kallas Bockarmen. Där har 

Strö Hembygdsförening ställt ut bord 

och bänkar på två ställen med utsikt 

över sjön. Lämpliga fikaplatser!  

 

Välkommen att vandra på 

Spårön! 

 

 



Vandrarnytt!  

 
Vi behöver material till vårt medlemsblad! Du som är medlem får det 

här bladet och kan själv medverka till att det blir fyllt av intressant 

läsning, tips och bilder. Om du hittar en spännande vandringsled eller 

fina skogsstigar i närheten eller långt borta så skicka tips om detta till 

mowitz1@gmail.com så kommer det med både i Vandrarnytt och på 

vår nya hemsida www.vandrarklubben.se ! 

 

Några Vandringsleder i Västra Götaland  

 

Fjällbacka valö 

Tanum 
Västra Götaland 

  

 

Hallebäck 

Mellerud 
Västra Götaland 

  

 

 

Kynnefjäll 

Munkedal 
Västra Götaland 

  

 

Pilgrimsled Skaraborg 

Skara 
Västra Götaland 

  

 

Tiveden 

Karlsborg 
Västra Götaland 

  

 

 

Vandra i Valle 

Skara 
Västra Götaland 

  

 

Vandra i Vänerstad 

Lidköping 
Västra Götaland 
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Sista sidan ägnas den här gången åt vår förre ordförande Ove Sand 

och hans rapport från verkligheten: 

 

Hej på er alla! 

Det var ett tag sen sist! Jag har tyvärr inte kunnat vara med så 

mycket på vandringarna i vår. Barn och barnbarn, hundarna, tävlandet 

och arbete har tagigt många helger i anspråk. 

Men vi har varit ute lite och rört på oss, tex. helgen före Pingst 

promenerade vi i Kungshamn-Smögen och på hemfärden blev det en 

sväng över till Bohus Malmön, där vi vandrade lite. Ni hade nog bättre 

väder än vad vi hade: halv storm och regn! 

I sommar är det tänkt att vi far runt med husvagnen på lite tävlingar och 

olika träffar med hundarna. 

Sen måste man ju ta det lite lugnt mellan varven också. 

 

 
 

Jag hoppas att det i höst kommer att finnas fler helger lediga så att 

man kan vara med på några aktiviteter. 

Medlemskvällen är man ju lite sugen på, att få träffa alla kamrater i 

klubben igen. Fast det är mitt i sommaren så känns det redan som 

gröten på Tomtemarschen ligger bra på tungan. 

 

Hoppas ni alla har det bra, och att sommaren och hösten är eller 

kommer att bli som ni har tänkt er, annars får ni tänka om, så det blir 

bra! 

 

Ha en goer da! /Ove Sand 


