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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2013 
Ordförande 

Håkan Hermansson 0510-535087 heliana1295@hotmail.com 

Vice ordförande Irma Särnkvist 

Kassör Anne-Sofie Svensson 

Sekreterare Bo Hellqvist 

Ledamöter 

Carl-Åke Mowitz 

Lennart Gustavsson 

Ingemar Nyberg 

Suppleanter 

Marita Johansson 

Lisbeth Ernberg 

Per-Olof Johansson 

Eva Bryngelsson 

Hedersmedlem Alan Scott 

 

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 alla klubbmedlemmar! 

Då har vårens vandringar 2013 lagts till 

handlingarna, många minnen har vi från 

fina vandringar. Säsongen började snöigt 

och halt. Trots detta så var uppslutningen 

bra och inga olyckor hände. När sen 

vårsolen kom fram och värmde oss ökade 

antalet vandrare och vandringar. Veckan 

då tjejsjuan och fyradagars gick av stapeln 

blev en hektisk vandringsvecka, där de 

som kunde medverka i alla vandringarna gick ungefär 5 mil, vilket jag 

vet att några av er gjorde. 

Resan till Falkenberg blev även den en underbar upplevelser med 

många välplanerade vandringar av Ann-Sofie och Johan Svensson. 

Vandringarna gick utmed Ätrans strand och Skrea havsstrand samt 

Åkulla bokskog. Där fick vi även vårt kulturella behov tillgodosett med 

Stigs maskin och mopedmuseum samt en nostalgi Esso tapp. Gökottan 

var i år välbesökt. Deltagarna bjöds tillfälle att gå upp i utsiktstornet på 

Kinnekulle, vilket denna dag var en upplevelse med klart och fint 

väder. Endagsvandringen på Hökensås bjöd även den på ett vackert 

vandringsväder i härlig skogsmiljö, som påminner om Norrlands 

skogar och sjöar. 

När ni under sommaruppehållet är ute och vandrar, så försök hitta nya 

möjligheter till Kinnemilar, som vi kanske kan använda oss av 

framöver. Kanske ett område som ni tycker är särskilt vackert där vi 

tillsammans kan hjälpas åt att hitta en bra vandringsrunda. Framförallt 

njut nu under era vandringar så ses vi glada och pigga i höst. 

Glöm inte höstvandringarna, som startar med kulturvandring i 

Eriksberg, där Gunnel och Lennart har sin lantegendom, vilket jag ser 

fram emot. 

 

Hälsningar Håkan Hermansson 



Årsmöte 
 

Vandrarklubben Lundsbrunn hade 

sitt sedvanliga årsmöte i februari. 

Ordförande Håkan Hermansson 

hälsade cirka 50 medlemmar 

välkomna till Hangelösa 

bygdegård. Kassör Rolf Larsson 

avtackades och han ersätts av Ann-

Sofi Svensson. Även Monika 

Larsson avtackades med blommor. 

Ulla Dirfeldts vandringspris 

tilldelades Eva Bryngelsson för 

hennes engagerade arbete i 

klubben. Efter mötesförhandlingar, 

prisutdelning och fika var det dags 

för kvällens gäst, fågelexperten 

Kent-Ove Hvass att med ord och 

bild ta oss med på en fantastisk 

resa genom Sveriges vackra natur.   

 

 

Vårens Kinnemilar 2013  
 

Det har varit ca 1290 deltagare på  

de kinnemilar som ordnats under  

våren. Det har även i vår varit möjligt att välja en kortare vandring på 

ca 5 km. Vandringarna har gått 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.  
 

24/3 Kinnemilsvandringen i Kartåsskogen, som var den första för 

säsongen. I strålande sol men bitande kallt, var det många som 

vandrade hela milen, men flera gick även den nya sträckningen på 5 

km. Sammanlagt var det 98 personer som gick vandringen. I mål kom 

många nöjda och glada vandrare.  



1/4 Kinnemilen i Söne. Ett strålande vårväder fick de 139 som gick 

Kinnemilen på annandagen njuta av. Man startade från Söne 

fotbollsplan och gick först en runda runt byn innan man gick ut i Söne 

mad. En riktig naturupplevelse denna dag! Gäss och svanar samsades 

med pimpelfiskare och alla vandrare på denna dels snötäckta mad och 

den tjocka isen som fortfarande klär Vänern. 

 

7/4 Vårsolen lockade inte mindre än 166 vandrare till start vid årets 3:e 

Kinnemil som startade vid Vinninga gamla fotbollsplan. Vandringen 

gick på varierande underlag runt omkring Lillängen och vidare upp till 

Hasslösa by innan man kom åter till fotbollsplanen. Som tidigare fanns 

även en 5 km slinga att välja på om man inte ville gå hela milen, vilket 

uppskattades av flera. 

 

14/4 De 150 vandrarna som kom till start när Kinnemilen gick i 

Källstorp möttes av gråmulet väder och lite blåst från den fortfarande 

istäckta sjön. Lundsbrunns vandrarklubb arrangerade vandringen 

men markägaren hade lagt flis på lederna så det var enkelt att gå. 

Flera vandrare provade också femkilometerssträckan. 

 

21/4 Söndagens Kinnemilsvandring utgick från Dafgårds parkering 

i Källby och den lockade 135 startande. Vandringen kunde ske i härligt 

vårväder och uppmärksamma deltagare kunde se vårblommor som 

blåsippa och vitsippa och även snokar som vaknat upp efter vintern. 

Banan var omväxlande och gick genom Nordskog mot Järnerneklev 

och Blomberg. Därefter gick turen genom Sjöåsen och utefter 

Vänerstranden tillbaka till Källby. 

 

28/4 Söndagens Kinnemil lockade 134 deltagare. Vandringen, som 

skedde i strålande väder, var denna gång förlagd ett par km öster om 

Skara vid området runt Brunnsbo biskopsgård och Skara Sommarland. 

Banläggaren hade denna gång lyckats åstadkomma tre alternativa 

vandringar med olika längd. Man kunde välja på 5, 7 eller 10 km. 

Alla sträckorna startade vid Brunnsbo biskopsgård och passerade 

naturreservatet Brunnsbo äng. På Brunnsbo äng finns typisk växtlighet 

för slåtterängen. 



5/5 Söndagens Kinnemil hade start och mål vid Lunnelid i Råda. 143 

vandrare deltog och turen inleddes med vandring i naturreservatet. 

 
 

11/5 – en lördag, var Kinnemilsvandringen förlagd till Lundsbrunns 

kurort och ingick i 4 – dagars Vandring i Skaraborg 9 – 12 maj. 

Starten var vid Lundsbrunns kurort, där Hällekis musikkår underhöll. 

Vandringen erbjöd en omväxlande natur, då den innehöll både skog och 

öppna fält. Det vandrades genom naturreservatet Sörbodalen och förbi 

vackra Mariedals slott där det bjöds på saft, lotteri och musik av 

Joakim och Niklas Wedebrand. Många var det som vandrade hela 

milen, men flera gick även den kortare sträckningen på 5 km. I mål 

kom många nöjda och glada vandrare som tyckte vandringen var både 

omväxlande och att naturen var underbar. 

Sammanlagt var det c:a 270 som gick. 

 

19/5 Söndagens Kinnemil gick i  Strö och startade vid kyrkan. Det var 

ett vårfagert landskap som mötte de 108 vandrarna med blommande 

körsbärsträd och backarna fyllda med vitsippor. Några få utslagna 

liljekonvaljer lyckades några vandrare hitta, men eftersom våren var 

sen, skulle det ta ytterligare någon vecka innan dessa blommor stod i 

sin prakt. En omväxlande promenad med mycket öppna landskap men 

även sträckor genom skogen. Som vanligt fanns en alternativ sträcka på 

5 km. 

 

26/5 vid Östra Sannorna kom 90 till söndagens vandring. Ett bra antal 

med tanke på att ett 50-tal var på 3-dagars i Falkenberg. Fint väder och 

nöjda vandrare. 

 

http://vandrarklubben.se/


 

Gökotta 
 

I strålande solsken på nationaldagens morgon träffades 36 morgon-

pigga kvinnor och män från vandrarklubben Lundsbrunn, för att fira 

gökotta på Kinnekulle.  

 

Med ryggsäcken 

laddad vandrade 

sällskapet iväg i 

terräng som gick både  

upp och ner. Efter ca 

5 kilometer var 

vandrarna framme vid 

utsiktstornet, där det 

fans möjlighet att gå 

upp och beundra det 

fantastiska 

panoramat.  

Här passade det bra 

att njuta av det medhavda kaffet med tillbehör. Någon gök hördes inte 

av men däremot en göktyta och flera anda fåglar. Efter en underbar 

morgon skildes vandrarna åt och önskade varandra en trevlig sommar. 

Det hoppas jag att ni alla får! Gullvi Johansson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandringsresa 2013  

 
Lundsbrunns vandrarklubb har varit på sin årliga tredagarsvandring 

som i år gick till Falkenberg med dess omnejd. Humöret och vädret var 

på topp. Första stopp var vid Engelsons för diverse inköp.  

 

Efter 

incheckningen i 

Hwitan Hotell 

vandrade vi 11 

kilometer i 

stadsnära 

område och 

passerar bl.a. 

Vallarnas 

friluftsteater. 

Lördagens 

vandring 19 

kilometer gick i 

en mycket skiftande och vacker natur bl.a. utmed Skrea strand.  

Dagen avslutades med 

gemensam middag på 

hotellet. Söndag morgon 

lämnade vi Falkenberg 

för att åka till Åkulla där 

vi vandrade 7 kilometer 

delvis i en vacker 

bokskog.  

 

 

Vi besökte även Stigs 

MC och motormuseum. 



På vägen hem blev det lite 

nostalgi vid en gammal Esso 

tapp. Hjärngympan stod 

Monika och Matti för. Fina 

priser som var skänkta av 

Arla delades ut. Efter 3 

fantastiska dagar vände 

bussen hemåt med mycket 

nöjda vandrare. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Här syns hela vandrargänget glada och nöjda efter sina prestationer. 

 



Vandringstips 

 

Hornborgasjön 

 

Det händer ibland när jag vaknar på morgonen och det är fint väder att 

jag packar ryggsäcken med fika, kamera, kikare och fågelbok och åker 

till Hornborgasjön.  

 

Ett underbart ställe 

om man vill finna 

lugn och ro i 

naturen.  

Väl framme väljer 

jag att gå förbi 

Ängsladan till 

Vässtorpsåsen där 

får man en fantastisk 

utsikt över sjön.  

 



På väg tillbaka 

stannar jag vid 

ängsladan och 

dricker mitt 

kaffe alldeles 

ensam och 

njuter av 

fiskgjuse, 

sävsångare 

doppingar och 

många andra 

arter. Ibland när 

jag ska gå 

tillbaka upptäcker jag att korna med kalvar står vid grinden där jag ska 

gå igenom men de brukar bara titta på mig så det är ingen fara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är man fågelintresserad som jag så kan man vara vid sjön i många 

timmar. Man träffar t ex ofta folk med samma intresse. Ett bra 

utflyktsmål som inte är så långt bort. Gullvi Johansson 



 

Tjej 7 sjuan 2013 
 

264 tjejer samlades på Sörbovallen, Lundsbrunn, 

på tisdagskvällen den 7 maj för att springa och gå 7 km. 

Efter gemensam uppvärmning bar det av i den första sommarkvällen 

för året.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Händerna upp i luften” 

 

 

 

 

 

 

 
Vid målgång serverades korv 

och bröd samt kaffe och bulle. 

6000 kr av startavgiften 

skänktes till bröstcancer-

fonden. 

http://media.vandrarklubben.se/2013/05/tjej-7-sjuan_04.jpg
http://media.vandrarklubben.se/2013/05/tjej-7-sjuan_09-1024x560.jpg
http://media.vandrarklubben.se/2013/05/tjej-7-sjuan_03-1024x575.jpg


Dragning på startkorten  

hösten  2012 

 

Roger G Johansson  

Åke Wallander   

Margareta Nyberg   

Bo-Göran Andersson  

Ingemar Gustafsson   

Yvonne Andersson   

Marie-Louise Magnusson  

Astrid Bäck  

Anna-Lisa Holm   

 Lilian Andrén  

Flitpriser 

Ann-Sofie Svensson  

Monika Larsson 

 Marita Larsson   

Susanne Lidmer   

Irma Särnqvist 

 

 

 

Dragning på startkorten 

våren2013.  

 Lennart Gutafsson 

Gullvi Johansson 

A-C Granander 

Elisabet Palmin 

Inga Ljung 

 Gunnel Wernerson 

 Marita Johansson 

 Viola Olsson 

 Tommy Johansson 

 Elisabet Fröjd 

 Irene Johansson 

 Börje Karlsson 

 Birgitta Andersson 

 Håkan Hermansson 

 Helena Hermansson 

Flitpriser  
 Marita Johansson 

Kristina Fredriksson 

Susanne Henningsson 

Laila Lacker 

Noteringskorten 
Var noga när ni fyller i noteringskorten: antalet km, en vandring per 

rad, summan längst ner, namn och adress! Och glöm inte lämna in dem 

i tid! 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. 

 

Extra vandring 
Vi har haft 1-dags vandring på Hökensås söndag den 9 juni med 

samling vid COOP Skara. Håkan och Helena Hermansson tog emot oss 

vid Caravan Club. Håkan hade fixat kartor på olika vandringsleder. Vi 

var 15 som gick, de flesta gick 11,5 km och några gick 19 km. 

En provade sin fiskelycka, ingen stor fångst men några mörtar blev det. 

När vi kom tillbaka grillade vi korv och det var god stämning i ett 

härligt sommarväder. Tack till Helena och Håkan som ordnade detta. 



Kommande aktiviteter 

 
Kulturvandring Lunnagården Eriksberg 11/8 

Samling vid Coop i Skara kl 09:00, för samåkning 

Vägvisning från vägen Floby – Borås 

 

Gunnel och Lennart bjuder på fika. 

För mer information telefon: 

Skara 0511-136 11 

Gården 0515-431 13 

Mobil 0703-316 749  

 

Höstens första Kinnemil går den 18 augusti vid Sjölunda i Lidköping 

 

Medlemsvandring 13/10 utgår från Arenan i Lidköping 9.00. Arrangör 

Håkan Hermansson 0510-535087 

 

Stavgång 
Stavgångsträffarna anordnas varje måndag.  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 

 

Du har väl inte missat … 
…  vår nya hemsida! Du hittar oss på www.vandrarklubben.se  Här kan 

du 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. Vi finns också på 

Facebook, så klart! 

 

 

 

 

 

http://www.vandrarklubben.se/


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 ! Ett hjärtligt tack till dem 

som bidragit den här gången! 

 

 
Den glade vandraren    

 

Jag är den glade vandraren jag sjunger var jag går,  

jag vandrar hela sommaren och vinter höst och vår  

 

Jag vandrar utmed bäckarna som dansar glatt förbi  

och fåglarna i häckarna  tar upp min melodi.  

 

Jag vandrar mellan byarna  och känner mej så fri  

som lärkorna i skyarna väl någonsin kan bli. 
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Kinnemilar hösten 2013 
 

Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00 

 

Startplats                                                       Skyltat från 
 

18 aug            Lidköping Sjölunda                                       Läckövägen 

                                                                                                Ann-Sofie & Johan Svensson 

                                                                                                Tfn 0767965886 

 

25 aug            Broddetorp                                                     Broddetorp 

                                                                                                Lisbeth Ernberg Tfn 0730449012 

                                                                                                Marita Johansson  

         Tfn 0730322541 

 

1 sept             Gössäter gamla stationen                              Forshemskorsningen Hällekis, 

Götenevägen 

                                                                                                Bo Hellqvist 

                                                                                                Tfn 0701890802 

 

8 sept              Hasslösa                                                         Väg 184 Ardalakorsningen 

                                                                                                Viktor Augustsson 

                                                                                                Tfn 0739927990 

 

15 sept            Petersburg                                                     Skara, Falköpingsvägen 

                                                                                                Gunnel & Lennart Gustafsson 

                                                                                                Tfn 0730411737 

 

22 sept            Lindärva                                                        Väg 184 Vinnigakorsningen 

                        Hålltorps gamla foderfabrik                       Helena & Håkan Hermansson 

                                                                                               Tfn 0708284829 

 

29 sept            Istrum                                                            Eggby 

                                                                                                Helena & Håkan Hermansson 

                                                                                               Tfn 0708284829 

 

6 okt               Vinninga klubbstugan                                 Ica affären Vinninga 

                                                                                               Helena & Håkan Hermansson 

                                                                                               Tfn 0708284829 


