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Ordförande har ordet! 

 

Vilken fantastisk vår vi haft! 
Nytt deltagarrekord på 

Kinnemilarna och flera nya 

vandringsställen. Troligtvis 
uppskattas omväxlingen av 

banor, samt möjligheterna att 
välja fem kilometers banan, 

när inte kroppen eller tiden 

räcker till. För det är ju alltid 
trevligt att träffa andra 

klubbmedlemmar och vara med i gemenskapen som vi har i klubben. 

Jag kan tänka mig att det är därför deltagarantalet är så högt vid 
stavgången i Skara. 

 

Det är med stor sorg jag tvingas meddela att vår trogne styrelsemedlem  
Ingemar Nyberg har lämnat oss. Ingemar var en underbar människa 

som alltid ställde upp och hjälpte till. Han var med i Tjejsjuan och 

Kinnemils-gruppen och höll även kontakten med NLT, Intersport och 
Rydéns. Det kommer att krävas mycket jobb för oss andra i styrelsen, 

nu när vi skall ta över hans arbets-uppgifter. 

 
Vi blev 9 stycken som skall resa till Cordoba Spanien i oktober. Den 

resan ser jag fram emot med stor förväntan! 

 
Vi i styrelsen har även funderingar, att klubben skall anordna en resa 

till Österrike. Nu visar det sig att Roger med Lundsbrunns buss 

anordnar en resa till Mayrhofen i Österrike 11/7 - 19/7 2015. Har ni 
frågor hör gärna av er till Roger eller mig, vi kanske kan få ihop en 

grupp från vandrarklubben Lundsbrunn.  

Nu väntar fyra veckor välbehövlig semester med mycket paddling, 
vandring och rekreation. 

Till sist hoppas jag vi ses på vår kulturvandring i augusti! Den 

vandringen passar förhoppningsvis alla våra medlemmar. 

En riktigt skön sommar önskar jag er alla.  
 

Håkan Hermansson, ordförande 



 

 

Kinnemilar 2014 

 
Under vårens 11 vandringar har 1630 deltagare lockats att gå 
Kinnemilen.. 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 VÅREN 2014 

 

1500:-  Peter Arvidsson 
1000:-  Emelie Rensfeldt 

1000:-  Gunilla Andersson 

1000:-  Karina Tolerus 
500:-  Eva Wernersson 

500:-  Tomas Björkman 

500:-  Ella Karlsson 
500:-  Ingemar Gustafsson 

500:-  Christina Larsson 

200:-  Anna-Lena Jonsson 
200:-  Thomas Rigland 

200:-  Ellen Wallander 

200:-  Lena Magnusson 
200:-  Sigurd Holm 

 

Flitpriser dragna från startlistorna våren 2014 
100:-  Ingemar Ekström 

100:-  Tomas Björkman 

100:-  Lars-Åke Andersson 
100:-  Börje Karlsson 

 

 

 

 

 



Medlemsvandring 

Söndagen den 16 mars startade vandrarklubben våren med en 

medlemsvandring. I ett vackert men lite kyligt väder 

slöt 37 medlemmar upp för att gå i Almesåsens 
motionsanläggning Ryda. 

Vandrarna kunde välja hur 

långt man ville gå från 2,5 
kilometer till 1 mil. I den 

underbara naturen fick man 
uppleva tystnaden, det var bara fåglarna och 

en porlande vårbäck som hördes. Några valde att 

njuta av det medhavda fikat utmed spåret, andra 
vid gårdfarihandlare Lars-Augusts stuga. Efter en trevlig dag ser vi 

fram emot vårens 11 Kinnemilar! 

 

Kinnemilarna våren 2014 
 

Kartåsskogen den 23 mars 

Säsongens första vandring! Starten var vid Frebaco kartåsens 
Industriområde. Vandringen var förlagd i skogsmiljön runt Kartåsen. 

På både skogsvägar och småstigar i skogen vandrades det. Det var en 

riktig vårdag med sol och mycket fågelkvitter. Antalet som startade var 
142 st. Dagens fråga, hur många tranor som registrerades på 

Trandansen vid Hornborgasjön. Räkningen sker på kvällen samma dag 

som vandringen gick av stapeln. Antalet tranor hade minskat från 
10.500 till 10.000. Den vandrare som kom närmast var Viola Olsson.  

Söne den 30 mars 

Efter en lite kylslagen morgon värmde vårsolen gott de 157 personer 
som gick söndagens Kinnemil i Söne. Två fem kilometets slingor var 

utmätta. 

Den ena gick Söneby runt, den andra gick ut på vallarna i den 
natursköna maden med sitt rika fågelliv. Man kunde bland annat se 



tranor och gäss. Dagens fråga: vilket år upphörde F7 att använda Söne 

som skjutfält. Lars Ahlmark lämnade rätt svar som var 1994. 

Råbäcks hamn den 6 april 

Söndagens kinnemilsvandring startade vid Råbäcks hamn. Trots 

det gråmulna vädret var det 187 startande. Milavandringen gick mot 

Trolmen, sedan upp genom kalkgruvan och vidare mot Råbäck. 
Nedanför Apostlagrottan var saftkontrollen placerad 

och där sammanstrålade vandrarna med de som valt att gå slingan för 
fem kilometer. 

Dagens sträckning gick genom tre olika naturreservat och man kunde 

bland annat se och känna doften av ramslök. Rätt svar på dagens fråga 
var X = Skogsbingel. Efter dragning vann Boel Gustafsson. 

 Hasslösa den 13 april 

 
Trots friska vindar var det 150 vandrare som gav sig ut i skog och mark 

på stigar och vägar runtomkring Hasslösa vid söndagens 

Kinnemilavandring. Start och mål var vid gamla flygbanan. Som 
dagens fråga gällde att veta vilket år Hasslösa flygfält lades ned. Rätt 

svar var 1999 och det visste 37 av deltagarna. Rolf Larsson drogs som 

vinnare.  

Grästorp den 21 april 

Kinnemilen Annandag Påsk var förlagd till Grästorp, som var ny plats 
för klubbens vandringar. Vandringen startade i samhället och gick 

utmed natursköna Nossan till Tengene kyrka och vidare på skogsstigar 

och utefter vägar till Forshall. Vädret var soligt och vårlikt med 
fågelkvitter. Vattenflödet i Nossan var stort och vandrarna kunde 

uppleva de mäktiga forsarna i såväl Tengene som Forshall. Antalet 

startande var 156 st. På dagens fråga, i vilken kommun har Nossan sin 
källa, var rätt svar Borås. Efter dragning bland de rätta svaren vann 

Håkan Hermansson.  

 



Götala den 27 april 

Söndagens Kinnemil lockade 138 deltagare.  

Vädret var närmast sommarlikt! Vandringen var 

denna gång förlagd till Götala och dess historiska 
omgivningar. Det fanns två alternativa 

vandringar, dels en sträcka på ca 10 km, dels en 

på ca 5 km. 
Båda vandringarna var denna gång utan större nivåskillnader. Utmed 

vandringsleden fanns en vätskekontroll där man även kunde svara på 
dagens fråga. Det gällde denna gång att identifiera ett träd genom att 

titta på en bild av trädets knoppar. Det rätta svaret var ASK. 

Många hade svarat rätt och vid dragningen blev Marianne Lundmark 
vinnare. 

Både den långa och den korta vandringen passerade avslutningsvis 

Tempelbacken och där fanns det intressant information att läsa om 
markerna kring Götala. 

 Lunnelid den 4 maj 

143 personer startade vid Lunnelid i det vackra vårvädret där 

vandringen gick i Rådas underbara naturområde.                            
"Vem anlade slottsträdgården vid Läckö Slott?" var dagens fråga. 

Endast ett tiotal visste svaret - Simon Irvin och vinnare blev Margit 

Svantesson,  

 Vättlösa den 11 maj 

Söndagens kinnemil var denna gång förlagd till Vättlösa, med start vid 

bergbrottet i Åsbotorp. Totalt var det 108 st personer som valde att ge 

sig ut på vandring i det ostadiga vädret. Till en början var sträckan 
förlagd i ett skiftande och småskaligt jordbrukslandskap i närheten av 

Riksberget. Vandringen fortsatte senare mestadels i ren skogsmiljö. På 

en hällmarkshöjd kunde man se ända till Klyftamons vildmarker. Det 
fuktiga vädret medförde att mossor och lavar hade en extra lyster i den 

grovstammiga granskogen. De som valde att gå 5 km sträckan fick en 

fin vandring längs den forsande Fredtorpsbäcken och vidare över de 
kuperade och natursköna beteshagarna vid Ingelstorp. Rätt svar på 



dagens fråga var JÄRNMALM och vann gjorde Ella Carlsson. 

  
Broddetorp den 18 maj 

Söndagens Kinnemil var förlagd till Broddetorp. Starten gick från 
skolan och fram till Brunnhemsberget. Vandringen fortsatte utmed 

bergets nedre del, vidare genom Bokskogen och Gullängen och åter till 

skolan. Dagen bjöd på ett strålande väder med stor blomsterprakt 
utmed sträckan. De 123 startande var nöjda med vandringen, som 

innehöll några krävande stigningar. På dagens fråga, om hur många 
språk som talas i EU-parlamentet, var svaret 24 olika språk.                          

Många hade svarat rätt och efter dragning bland de rätta svaren blev 

Stig Alexandersson vinnare. 

Strö - Spårön den 25 maj  

Söndagens Kinnemil gick på Spårön i Strö och fantastiskt många, hela 

195 vandrare deltog. Förmiddagens väder var väl inte det bästa, med en 
del moln och bara ca 14 grader, men vandrarna var vid gott mod redan 

från början. 

 Starten skedde vid Strö kyrka och 
deltagarna bussades  därifrån till 

”Knutes” (bommen) på Spårön. 

Visserligen var det tämligen blött i 
skogen efter gårdagens åskregn och 

vissa delar av stigen liknade mer en 

bäck än en stig. Vandrarna var dock 
mycket nöjda med den fantastiska 

naturupplevelsen och kan hädanefter 

lätt gå Spårö-leden på egen hand.  

Vad heter den vanliga eken på 

latin? var dagens fråga och 53 

personer hade svarat rätt: Quercus 
robur. Svarsalternativen var 

Quercus suber (korkek) och 

Quercus rubra (rödek). Dragningen 



bland dem som svarade rätt blev till förmån för Rolf Lindblom. 

Östra Sannorna den 1 juni 

En strålande sommardag som lockade över 
hundra vandrare till att vandra från östra delen av 

Lidköping till Filsbäck och tillbaka. Frågan som 

skulle besvaras löd: hur många gick 
Nattvandringen på Kinnekulle på fredagen? 

Svaret var 2218! Man hade räknat med ca 150 
deltagare! Detta blev en fin avslutning på vårens 

Kinnemilar. 

Jubileums vandring 
 
Föreningen bildades den 12 april 1994 av Allan Scott. Syftet med 

vandringarna är att kombinera motion med naturupplevelser på olika 

platser omkring Skara, Götene, Lidköping och Kinnekulle. 
Lördagen 12 april samlades cirka 55 deltagare vid Blombergs bad för 

att vandra genom Västerplana storäng. Där 

kunde man njuta av vitsippor, blåsippor, 
gulsippor, porlande bäckar och fågelsång. 

Målet för vandringen var Hastings kyrkoplats.  

 
 

Redan på 800-talet tros 

kristna fira gudstjänster 
på denna vackra plats 

med utsikt över Vänern, Kållandsö och Läckö.  

Här dukades det fram 
en lättare måltid samt 

skålades för klubben. 

Trots att vädret inte var det bästa var 
humöret på topp.  

 

 

 



 

 

Tjejsjuan 

 
Tisdagen den 6 maj samlades 137 tjejer på 
Sörbovallen i Lundsbrunn för att gå 7 km. 

Efter gemensam uppvärmning bar det av ut 
i Lundsbrunnskogen och Sörboleden. Efter 

målgång serverades kaffe och bulle samt 

varm korv med bröd. Många fina vinster 
delades ut 

4000 kr skänktes till bröstcancerforskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsresa 2014 till Långberget, Värmland  

 
Den 6 juni klev 54 deltagare från klubben på bussen för att ta sig 
till Långberget i Värmland och vandra i 3 dagar. Efter många mil i 



bussen var vi framme vid Ransbysätern. Jan Nilsson som var vår guide 

under Värmlandsvistelsen tog emot oss med nykokt kaffe och 

tunnbrödklämma samt berättade om sätern. Därefter vandrade vi i cirka 
2 timmar till utmarksmuseet för att titta på pilgrimstapeten, ett 40 

meter långt broderi i ull på lin 

som skildrar pilgrimsleden från 
Hammarö till Trondheim. Dagen 

avslutades med trerätters middag 
på 

hotellet. Efter frukost andra 

dagen tog bussen oss till 
startplatsen.  Därifrån vandrade 

vi i skiftande skogsmiljö och 

myrar med 
blommande hjortron till Granberget Värmlands högsta berg 700,5 

meter över havet. Här fanns även ett utsiktstorn för den som vågade gå 

upp och beundra utsikten. En del valde att vandra 13 kilometer  
andra 17. Dagen avslutades med gemensam middag i ett tentipitält. 

Sista dagen efter utcheckningen från hotellet förde bussen oss till 

Femtaån som vi vandrade nedför i en fantastisk natur. Framme vid 
vattenfallet passade det bra att äta den medhavda lunchen. Med många 

kilometer i benen strålande väder och underbar natur i minnet styrde 

Roger bussen hemåt. /Gullvi Johansson 
 

 

Vandrarklubbens 
tredagars resa i vår 

gick till norra 

Värmland. Vi bodde på 
Långbergets 

sporthotell, där vi hade 

en underbar utsikt över 
hela norra Värmland. 

Vår lokala guide Jan 

Nilsson hade lagt upp 
ett gediget program, 

som innehöll både 

vandring och kultur.  



Dag 1 tog han emot oss på Ransbysätern, där fick vi lokal mat och 

guidning innan vi 

vandrade ned till 
utmarksmuseet med 

pilgrimstapeten som 

var mycket sevärd.  
Dag 2 körde Roger oss 

till Granberget. Det är 
Värmlands högsta berg 

som vi vandrade upp 

till toppen på, eftersom 
det inte fanns någon 

bilväg ända upp dit. 

Därefter vandrade vi 
tillbaka mot Långberget, via några övergivna sätrar och en underbar 

skogsmiljö. Runt hotellet fanns det fina vandringsleder, där man själv 

kunde välja längden på banan man gick. Ett bra alternativ för dem som 
inte ville följa med på 

heldags vandringen. På 

kvällen åt vi alla gemensam 
middag i en tentipikåta, med 

öppen eld i mitten. Stor 

mysfaktor infann sig.  
Dag 3 påbörjades resan 

hemåt, vi stannade till vid 

Femtaån där vi vandrande 
ned bland forsarna i ett 

underbart väder. Jag får 

tacka alla som var med på 
denna resa, för att ni deltog och gjorde den så minnesvärd. Min 

förhoppning är att vi nästa år, kan få minst en full buss, då vi skall åka 

till Holbäck på Själland i Danmark, där EVGs pingstvandring 
arrangeras. 

/Håkan Hermansson 

(Foto Gullvi Johansson) 
 

 



Gökotta söndagen den 15 juni 

 
Tjugofem morgonpigga vandrare träffades vid Kinnekullegården kl 

7.00. Vi fick ett strålande väder denna tidiga morgon. Vandringen gick 
till "SALEN" där vi intog vår medhavda frukost. Någon gök hördes 

inte, men vi fick några timmars trevlig samvaro. Därefter önskade vi 
varandra en bra sommar och på återseende i augusti då höstsäsongen 

startar. 

  

Försäkringsinformation   
Eftersom frågan uppkommit, vill vi informera om att Vandrarklubben 

Lundsbrunn inte har någon försäkring som gäller vid våra olika 

arrangemang. 
 
 

Kommande aktiviteter 
 

Kulturvandring  

  

Söndagen den 10 augusti - samling vid Sparbanken Arena i Lidköping 

för gemensam samåkning till skogshyddans bygdegård i Särestad, samt 
vandring till Särestads lantbruksmuseeum ca 4 km. Glöm inte 

kaffetermosen! 

 

Sverigevandring den 7 september i samband med Kinnemilen i 

Gössäter. 

 

Medlemsvandring Söndagen den 19 oktober. Samling vid Coop 

Skara 9.00 för samåkning till Ålleberg. Tag med fika! 

 

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 just nu är Kennet 

Sandahl, som står för både de tekniska delarna och en del av texten 
samt  Eva Mowitz som bara snickrar ihop text. 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! 

 

http://www.vandrarklubben.se/
mailto:mowitz1@gmail.com
http://www.vandrarklubben.se/


 

 
 

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   Forsemskorsningen Hällekis 

Ingår i Sverigevandringen  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  

       

       

       



       

       

      

 

Önskar alla minst en härlig 

sommarvandring … 

 

 

 

 

 

 

  

 


