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Gott nytt vandringsår till alla medlemmar i
vandrarklubben Lundsbrunn.
Nu ser vi fram emot ett nytt år med tjugo nya och fina Kinnemilar. Jag
hoppas att ni har anmält er till vandringsresan i norra Värmland 6-8
juni.
Året 2014 är också året då vandrarklubben firar 20 års jubileum. Ni kan
läsa mer om jubileet i Vandrarnytt eller på hemsidan. På årsmötet
avgick Lennart Gustavsson ur styrelsen, men han har lovat jobba vidare
med de arrangemang han har för föreningen. Ett av dem är stavgången i
Petersburg, Skara där Lennart och Gunnel är drivande. På årsmötet
tilldelades Gunnel Gustavsson ”Ulla Dirfeldts hederspris” för troget
föreningsarbete under många år.
Vill ni ha mer information om föreningen och vandringarna, gå då in på
Vår hemsida: www.vandrarklubben.se
Det vore trevligt om vi kunde ses på vår medlemsvandring den 16
mars, samling på Coops parkering i Skara 09.00 eller Sparbanken
Arena Lidköping 09.00. Glöm inte att ta med det alltid så efterlängtade
fikat.
Håkan Hermansson, ordförande

Kinnemilar 2013
Under årets 18 vandringar har 2158 deltagare lockats att gå
Kinnemilen. 1 290 vandrare på våren och 868 på hösten. Det har också
varit möjligt att gå en kortare sträcka på c:a 5 km, vid vandringarna.
För detaljerad information om varje vandring samt dragningen på
startkorten hänvisas till hemsidan www.vandrarklubben.se eller
klubbtidningen ”Vandrarnytt”.

Dragning på startkorten från hösten 2013
1500:- Ingemar Gustafsson
1000:- Ulla-Britt Larsson
500:- Ingela Sekund
500:- Eva Filipsson
200:- Ernst-Viktor Augustsson
200:- Vincent Andrén
200:- Tomas Rigland
100:- Susanne Lidmer
100:- Chatarina Sekund
100:- Birgitta Andersson
Flitpriser, dragna från startlistorna:
Tröja Yvonne Andersson
Tröja Lena Fransson
Tröja Gunilla Holm-Klint
Muggar Lisbeth F. Arvidsson

Vinnare vid dragningen på noteringskorten vid årsmötet 2014
Bo Hellqvist, Källby
Sigurd Holm, Lidköping
Boel Gustavsson Lidköping
Ingrid Svensson Skara
Leif Augustsson Vinninga
Irené Johansson Källby
Christina Larsson Götene
Marita Stridh Lidköping
Kerstin Högemark Skara
Monika Larsson Källby
Birgit Augustsson Skara
Ett stort grattis till er alla!
Vinsterna kan hämtas vid vårens vandringar.

Kinnemilarna hösten 2013
Sjölunda den 18 augusti
136 personer deltog i höstens första
vandring som startade vid Sjölunda
semesterhem. Mestadels var
vandringen förlagd till skogen
däromkring men den
gick även i närheten av
sommarstugeområdena och vattnet.
Svaret på dagens fråga var 16 cm
(alternativ 2), vilket ett flertal hade
svarat rätt på. Vid dragningen bland
vinnarna blev Lisbet Kling den som fick
priset.

Broddetorp den 25 augusti
Vandringen startade vid skolan och gick mot Brunnhemsberget och
utmed detta, där man kunde beskåda utsikten över Hornborgasjön.

Därefter vidare genom Gullängen med dess varierande natur och
Bokskogen. De 95 startande var mycket nöjda med dagens vandring,
som förutom vacker natur bjöd på ett strålande solsken. Rätt svar på
dagens fråga var Transparante Blanche. Många hade rätt svar och
vinnare blev Eivor Tell.
Gössäter den 1 september
Startplatsen var förlagd till Gössäters station. Vädrets makter erbjöd
vandrarna ett strålande vackert sensommarväder.Vandringen gick på
den gamla järnvägsbanken mot Forshem och Forshems kyrka.
Härifrån, fortsatte 1-milavandringen på den gamla vägen mot Hällekis
medan 5-kilometersgångarna vek av mot Gössäter.
Saftkontrollen var belägen vid fågeltornet i Hällekis. Gick man upp i
tornet hade man fin utsikt ut mot Vänern och Sjöråsviken. Efter att ha
släckt törsten, fortsatte man vidare längs Sjöråsån.
Här fanns det, för den uppmärksamme, gott om bevis på att bävrar
huserade i området. En lutande bro, diverse nyfikna kvigor och en
huggorm var några inslag som upplevdes som extra spännande för
några av de 102 vandrarna.
Svaret på dagens fråga var plats 3. Bara saffran och vanilj var dyrare
än kardemumma då året var 1979. Bland de rätta svaren drogs Marita
Larsson som vinnare.
Hasslösa den 8 september
Vid söndagens Kinnemilavandring fick de 119 deltagarna njuta av
ett härligt sensommarväder på den lättgångna banan i naturen kring
Hasslösa. 17 vandrare valde att gå den kortare slingan på fem
kilometer. Som dagens fråga gällade det att veta att scharlakansröd
vaxskivling är Västergötlands landskapssvamp. 16 rätta svar hade
lämnats in och av dessa drogs vinnaren som blev Lisbeth FalkArvidsson.
Petersburg, Skara den 15 september …
… samlade 115 deltagare. Vid planeringen av denna vandring förelåg
stor risk för regn och blåst under söndagen. Detta bidrog till att de 2

banorna på 5 resp. 10 km mestadels förlades till skogsterräng. Vädret
blev sedan mycket lämpligt för vandring, som gick på allt från mjuk
skogsmossa till asfalt. Rätt svar på dagens fråga var alternativ 3 = 18
kommuner. Vinnare blev Gunnel Staf.
Lindärva den 21 september
Det var 107 vandrare som trotsade regnet på veckans Kinnemil i
Lindärva. Från starten vid Hålltorps gamla foderfabrik, gick man vidare
igenom Hålltorps egendom, förbi Fogdängens handelsträdgård och
vidare till Brakelunds fotbollsplan. Halva sträckan nåddes vid
järnåldersgravplatsen i Hasslösa, där vätska och dagens fråga kunde
avnjutas. Sedan vände man hemåt genom skog och hagar för att komma
till Hålltorps före detta tegelbruk, som numera är nedrivet. Svaret på
veckans fråga var 1 Mars. Det är då som melodifestivalens andra chans
går av stapeln i Lidköping. Första rätta svar som drogs var inlämnat av
Kennet Sandahl.
Istrum den 28 september
Söndagens kinnemil var förlagd till Istrum sk motionsspår. Där fick
gångarna känna på det kuperade landskapet. På dagens fråga som
handlade om när Höjentorps kungsgård brann ner, var svaret 1722 och
bland de 84 som gick vandringen var det första rätta svaret inlämnat av
Lars Larsson.
Vinninga den 6 oktober
Vandrar klubben Lundsbrunn har haft sin kinnemilsavslutning vid
klubbstugan i Vinninga. Det var 110 nöjda vandrare som fick uppleva
den soliga och vindstilla höstmorgonen. Vandringen gick ned till
Mariedalsåns dalgångar, för att sedan gå genom ängar och skogar till
Filsbäcks golfbana. Däremellan bjöds det på vätska, gråpäron och
dagens fråga som i dag var en fråga om löv. Det rätta svaret var ek,
lönn, oxel, alternativ 1. Vinnare Gullvi Johansson.

Medlemsvandring
Söndagen den 13 oktober körde en rad bilar ut från Arenans parkering i
Lidköping.Vandrarklubben var på väg till Halleberg för att gå
medlemsvandring. Från parkeringen på berget gick sällskapet in i
naturreservatet Hallesnipen och Ovandalen. Efter 1,7 kilometer var
man framme vid
Predikstolen en
utsiktspunkt längst ut på
udden med vidunderlig
utsikt över Vänern Här
avnjöts det medhavda
fikat. Tillbaka till bilarna
bjöds det på flera fina
naturupplevelser. Som
vanligt var vandrarna
mycket nöjda efter en
trevlig dag tillsammans.
Medlemskväll
Vandrarklubben Lundsbrunn handlar inte bara om vandring och natur.
Man får vara med om annat roligt också. Som när Britt-Marie Lindgren
hälsade 75 deltagare välkomna till en mycket trevlig medlemskväll i
Cesarstugan Östra Tunhem den 12 november. Efter den goda maten
förflyttades sällskapet till teatersalongen där Stig-Martin Lindgren
berättade om gården och utställningen Bondens år. En uppskattad
upplevelse i en 1300 kvadratmeter stor byggnad. Här fick man uppleva
miljöer i Sverige för 60-70 år sedan. I brödboden kunde man köpa bröd
och kakor från det egna gårdsbageriet. Inskickat av Gullvi Johansson.
Naturupplevelser
Det finns många sätt att uppleva
naturen på. Ett är till exempel när
Lisbet och jag bestämde oss för att
pröva på naturpasset en form av
orientering. Man går efter karta och
letar efter kontroller. Vi cyklade till

turistbyrån och köpte ett pass 50 kronor kostade det. Med fika i
ryggsäckarna for vi ut till Petersburg där vi startade. Här tittade vi på
kartan ”vad har vi gett oss in på”
undrade vi som aldrig orienterat
förut. Men hur det än var så började vi
leta efter kontrollerna. Stigförgrening
stod det på kartan. Där är den ju första
kontrollen jättekul. Vi fortsätter stenen
södra sidan. Vi var ute hela
eftermiddagen första dagen och hittade
10 av 30 kontroller. Utmaning, fika i
skogen, fantastiska naturupplevelser, som när vi skrämde upp en älg
som låg bland björksly. Vi blev jätterädda. Det var lite tråkigt när vi
hade hittat alla kontroller för det här tyckte vi var riktigt roligt. Men det
kommer nya utmaningar till våren. Inskickat av Gullvi Johansson
Skolvandring Vinningaskolan
Även i år har medlemmar ur Vandrarklubben Lundsbrunn anordnat
vandringar för Vinningaskolans alla elever. Först ut var klasserna 1. 2
och 3 + lärare, som gick en ca 3,5 km lång vandring i strålande solsken
på småvägar runt samhället och tillbaka till skolan. Efter halva vägen
bjöds på saft, samt Dagens fråga att svara på: Vad heter fågeln på
bilden? De flesta enades om att det var nog en hackspett! En annan dag
var det klasserna 4. 5 och 6 + lärare som gick en längre sträcka på ca 7
km, också i soligt men lite kyligt väder. Några hade turen att få se 3 st
älgar komma springande över markerna! Även denna gång bjöds
eleverna på saft efter halva sträckan samt att svara på Dagen fråga, som
nu gällde att veta vad växten på bilden heter. Detta arrangemang, som
har anordnats i många år är mycket uppskattat av lärare och elever på
Vinninga skolan./Berit Gustafsson

VANDRING OCH AVKOPPLING I SPANIEN TILL HÖSTEN?
Vi har kontakt med två tidigare medlemmar, Anette och Leif Antonsen,
som numera bor i Spanien, södra delen, i närheten av Cordoba.
De kan erbjuda boende,
traditionellt spanskt kök,
vandringar, kultur-flamenco,
stadsvandring i Cordoba,
vinprovning, swimingpool m.m.
Boendet omfattar: 6 st dubbelrum
med bad – 15 euro per person, 3 st
4-bäddsrum med bad i korridoren –
12 euro per person.
Mat: frukost, lunch och middag
inkl. vin, vatten eller öl – 25 euro per person och dag.
Bästa tiden att resa dit är september – oktober.
Tänkt längd är långhelg, onsdag eller torsdag till söndag.
Flyget landar i Malaga. Därifrån är det 21 mil till Espiel som platsen
heter.
Bästa färdmedel är att hyra bil, eftersom transport kan behövas under
vistelsen.
Flygpriser kan ni kolla
själva, men det verkar
hamna på drygt 2000:t/r med acceptabel
flygtid.
Detta är en
intresseförfrågan, så är
ni intresserade, meddela
mig så får vi se om det
kan bli en resa till
hösten.

Vandrarklubben/ Bo Hellqvist
bo.hellqvist@telia.com

Försäkringsinformation
Eftersom frågan uppkommit, vill vi informera om att Vandrarklubben
Lundsbrunn inte har någon försäkring som gäller vid våra olika
arrangemang.

Kommande aktiviteter
Medlemsvandring
Medlemsvandring söndagen den 16 mars - samling vid Coop Skara
09.00 eller Sparbanken Arena Lidköping 09.00 för gemensam
bilåkning till Helås. Glöm inte kaffetermosen!

Jubileums vandring
Lördagen den 12 april 2014 fyller Vandrarklubben Lundsbrunn 20 år.
Föreningen bildades just denna dag 1994 och det firar vi med en kort
vandring och lite förtäring.
Samling sker på parkeringen vid Blombergs badplats kl. 15.00
Anmäla dig till Helena och Håkan Hermansson senast 6 april 2014 på
telefon: 0510-535087

Välkommen!
Tjejsjuan
Arrangeras i samarbete med Lundsbrunns IF och går
i år av stapeln den 6 maj i Lundsbrunn.

Medlemsresa 2014 till Långberget, Värmland
Vandararklubben Lundsbrunn inbjuder till vandringsresa på
försommaren.
Fredagen den 6 juni till söndagen den 8 juni 2014.
Mer informationa finns på vår hemsida eller ställ dina frågor om resan
till Helena och Håkan Hermansson 0510-53 50 87

Frågor om vandringarna: Per-Olof Johansson 0510-676 26
Välkommen med din anmälan

Gökotta den 15 juni - samling vid Kinnekullegården 07.00.
Kulturvandring

den 10 augusti - samling vid Sparbanken Arena

Lidköping 09.00.

Sverigevandring den 7 september i samband med Kinnemilen i
Gössäter.

Medlemsvandring den 19 oktober
Nattsmyg i november med Matti Larsson
Tomtemarchen den 14 december i Lundsbrunn kl. 16.00
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

Noteringskorten
Nya kort kan hämtas vid varje Kinnemils-vandring. OBS! att korten är
ändrade. Använd inte kopior av gamla kort!
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! Vi drar ju fina vinster med middag för två någonstans.
Observera också att korten skall antingen lämnas i samband med
Kinnemilen eller skickas till Carl-Åke Mowitz.

Du har väl inte missat …
… vår nästan 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. Vi finns också på Facebook, så klart!

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 alla
som bidragit den här gången!

Kinnemilar våren 2014
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00

Startplats

Skyltat från

23 mars

Lidköping Kartåsens industriområd Väg 44 Skararondellen
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

30 mars

Söne fotbollsplan

Örslösa kyrka
Susanne Henningsson
Tfn 0733540318

6 april

Råbäcks hamn

vägen Källby/Hällekis
Matti Larsson
Tfn 0705669230

13 april

Hasslösa

Väg 184 Ardala korsningen
Viktor Augustsson
Tfn 0739927990

21 april

Grästorp, bron över Nossan

Väg 47
Tomas Rigland & Marita Johansson
Tfn 0705160414 & 0730322541

27april

Göttala

E20 G:a Axvallavägen
Gunnel och Lennart Gustavsson
Tfn 0730411737

4 maj

Råda Lunnelid

Väg 44
Ingemar Nyberg
Tfn 0703449479

11 maj

Vättlösa Skanskas
Bergsbrott Åsbotorp

Gamla E20 Vättlösa korsningen
Per-Olof Johansson
Tfn 0707471664

18 maj

Broddetorp

Broddetorp
Lisbeth Ernberg & Marita Johansson
Tfn 0730449012 & 0730322541

25 maj

Strö kyrka, Spårön

Läckövägen Tolsjö
Eva & Carl-Åke Mowitz
Tfn 0739855002 & 0731817067

1 juni

Östra Sannorna

Rörstrandsleden mot Sockerbruksgata
Åke Johansson Tfn 0702666911

Kinnemilar hösten 2014
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00

Startplats

Skyltat från

17 aug

Lidköping Sjölunda

Läckövägen
Ann-Sofie & Johan Svensson
Tfn 0767965886

24 aug

Vinninga gamla IP

ICA-affären Vinninga
Viktor Augustsson
Tfn 0739927990

31 aug

Hornborga fågeludden
Tomas Rigland och Kenneth Sandahl
Tfn 0705160414 & 0705626483

7 sept

Gössäter, gamla station
Ingår i Sverigevandringen

Forsemskorsningen Hällekis
Marita Hellqvist & Ann-Charlotte
Granander Tfn 0705441125

14 sept

Petersburg Skara

Falköpingsvägen
Gunnel & Lennart Gustafsson
Tfn 0730411737

21 sept

Järpås

Varavägen Järpås
Ingela och Catarina Sekund
Tfn 0706964763 & 0722470268

28 sept

Norra Härene bygdegård

Norra Härene kyrka
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

5 okt

Flämslätt

Timmersdalavägen Flämslätt
Per-Olof Johansson
Tfn 0707471664

12 okt

Vinninga klubbhuset

ICA- affären Vinninga
Styrelsen Tfn 0708284829

Vandra vidare ….

