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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2015 
Ordförande 

Håkan Hermansson 0510-535087 vandring@vandrarklubben.se 

Vice ordförande Irma Särnkvist 

Kassör Anne-Sofie Svensson 

Sekreterare Bo Hellqvist 

Ledamöter 

Marita Johansson 

Cal-Åke Mowitz 

Lennart Gustavsson 

Lisbeth Ehrnberg 

Suppleanter 

Mats Larsson 

Per-Olof Johansson 

Eva Bryngelsson 

Leif Augustsson 

 

Kontaktpersoner 

Kinnemilen: Ingemar Gustafsson 0510 – 505 21 

Tjejsjuan: Berit Evertsson 0510 – 652 70 

Stavgång: Gunnel och Lennart Gustafsson 0511 – 136 11 

Klubbhusansvariga: Berit och Ingemar 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 

Inbetalas på Pg. = 490 60 78 – 3 

Var vänlig och skriv namn, adress och telefonnummer 

Klubben är ansluten till Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

 

 Postadress:  

 Vandrarklubben Lundsbrunn 

 Norra Härene Björkhaga 

 531 92 Lidköping 

 

 



Ordförande har ordet! 
 

Hej alla vandrarvänner! Det var över 140 startkort inlämnade till 

dragningen den 16 juni. Nu när vi ändrade reglerna för dragningen var 

det flera vinnare som bara gått en gång. Tänk på det när ni vandrar i 

höst. Glöm inte att stämpla startkorten och lämna in dem till höstens 

dragning, fina priser finns att vinna.  

 

Jag skall även passa på att tacka Roger som rattade oss till EVG 

vandringen i Holbäck Danmark. Det var ett fint område vi vandrade i, 

både bokskogar och fjordlandskap. Vi besökte även den stora kyrkan i 

Roskilde och Sofiero med sina fina blommor. Nästa år är det vi som 

arrangerar EVG:s Pingstvandring, då hoppas jag att vi alla hjälps åt för 

att få det till ett trevligt arrangemang . Detta innebär att 2016 års resa 

blir på hösten, då hoppas jag vi kan fylla en hel buss.  

 

Nu har jag bara en vecka kvar till semester. Sen hoppas jag vi ses den 

9:e augusti för vår kulturvandring, då vi vandrar ihop till Remningtorps 

arboretum, där vi av en guide får berättat för oss om alla träden. Ha nu 

en trevlig och skön sommar!  

Håkan Hermansson, ordförande  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vårens Kinnemilar 2015  
 

Vårens 12 kinnemilar har lockat 

1408 vandrare. Det blir 7000 

kronor att dela ut i priser. Alla 

med stämplade startkort har deltagit i dragningen. 11 priser till de som 

gått minst 9 av 12 kinnemilar och 10 priser till de som stämplat färre 

vandringar. 142 startkort har lämnats in och deltagit i dragningen. 

Vädret är inget som stoppar vandrarna! Om regnet öser ner och blåsten 

rycker i kläderna eller solen skiner från en klarblå himmel så genomför 

vi Kinnemilen. Våra funktionärer lägger ner mycket jobb för att få allt 

att fungera under vandringarna.  

 

Vinnare vid dragning på startkort från våren 2015 samt flitpriser 

dragna från startlistorna under säsongen.  

 

Gullvi Johansson Rydéns  

Lisbeth Kling Intersport  

Ann-Charlotte Granander 

Rydéns  

Bo Hellqvist Intersport  

Maritha Hellqvist Rydéns  

Johan Svensson Intersport  

Ingrid Svensson Rydéns  

Monica Augustsson Intersport  

Gunnel Wernersson Rydéns  

Astrid Bäck Intersport  

Lisbeth Ehrnberg Rydéns  

Ann-Christin Wikström 

Intersport  

Eva Filipsson Rydéns  

Ingemar Gustafsson Intersport  

Birgit Augustsson Rydéns  

P.O Damberg Intersport  

Calle Mowitz Rydéns  

Ninna Lundbäck Intersport  

Thomas Rigland Rydéns  

Annelie Behring Intersport  

Hans Pettersson Rydéns  

 

Flitpriser Dragna Från Startlistorna  

 

Nr 999 Anna-Lisa Holm T-Shirt Eller Paraply  

Nr 173 L-G Ornelid T-Shirt Eller Paraply  

Nr 408 Bengt Norrman T-Shirt Eller Paraply  

Nr 1234 Jan-Åke Roos Keps  

Nr 836 Ann-Sofie Svensson Keps 

 



Medlemsvandring 15 mars 

 
Det var en kylig men vacker morgon, när ca 60 medlemmar från 

klubben träffades vid Coop i 

Skara för att samåka till Ore 

backar, där man gick 

medlemsvandringen, som en start 

för våren.  

Sällskapet följde leden med 

blommande blåsippor och den 

slingrande rullstensåsen med en 

fantastisk utsikt över 

Hornborgasjön. Väster om leden 

ligger Hjortronmossen med 

typiska växter som tranbär och klockljung, lite norrlandskänsla. 

Framme vid fågeltornet Ore nabb kunde man se en mängd svanar och 

andra sjöfåglar, 2 tranor och en havsörn. På väg tillbaka stannade vi för 

att njuta av det medhavda fikat i solskenet. Med 3,5 kilometer i benen 

var det mycket nöjda vandrare som vände hemåt. 

 

Kinnemilar våren 2015 
 

22/3 Kinnemilsvandringen i Söne som var den första för säsongen. En 

kylslagen och blåsig söndagsmorgon hindrade inte hela 98 personer att 

starta. Vandringen gick runt Söne by och mad. Litet fågelliv kunde man 

beskåda, bland annat tranor och gäss. 

 

29/3 Vårens andra vandring hade sin 

utgångspunkt från Stenportskolan. 

Trots att vädret inte var det bästa så 

kom det 89 tappra vandrare. 

Vandringen, som kan sägas vara en 

urban vandring med sjö- och 

skogskänsla, gick utmed 

strandpromenaden och sedan in på 

cykelvägarna i Ulriksdal. 

 



6/4 Kinnemilen på Annandag 

Påsk gick i Grästorp. Efter en 

kall morgon kom solen och 

det blev ett underbart 

vandringsväder. 116 hurtiga 

trotsade kylan och kom till 

start, som var förlagd vid 

Nossans Blommor. 

Vandringen gick utefter 

Nossan till Tengene kyrka. 

Åter på andra sidan Nossan 

genom skog och öppen terräng 

med Forshallspromenaden 

som avslutning. 

 

12/4 Det var 116 tappra 

vandrare som i solskenet 

trotsade de friska aprilvindarna vid söndagens Kinnemil. Vandringen 

var förlagd med start och mål på Hasslösa gamla flygbana och gick på 

lättgångna grus- och skogsvägar i trakterna. 

 

 

19/4 Söndagens Kinnemil utgick från 

Råbäcks hamn. 161 personer startade 

i det vackra vårvädret. Under 

vandringen kunde man se bland 

annat gulsippor, vätteros och 

ramslök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/4 

 
 

3/5 En fantastiskt vacker vandring! Det var 150 mycket nöjda vandrare 

som gick Kinnemilen i det vackra vårvädret i Husaby. När vandrarna 

kom i mål berättades det om vackra vårblommor såsom vitsippa, 

blåsippa, gullviva och julros 

som de hade beskådat.  Det 

hördes även lovord om den 

vackra fågelsången som följt 

vandrarna under promenaden. 

Kinnekulles vackraste uteplats 

som är belägen på en liten ö 

mellan två bäckar var också 

något som flera vandrare 

diskuterade när de kom i mål. 

Kullen visade sig i sin allra 

vackraste skepnad denna helg. 

Ni som vandrade fick också lyssna på klassisk musik vid frågan, en av 

de två styckena av Vivaldi som ni lyssnade på var Vivaldis våren. Ett 



stycke som alla oftast känner igen, men som man inte alltid kommer 

ihåg kompositören till. 

 

10/5 Råda Lunnelid. Söndagens 124 vandrare fick bara några regnstänk 

på sig - trots utlovat regn. Så visst hade vi tur med vädret. Rådaåsen var 

full av blommor och skogen av fågelkvitter. 

Vid målgången bjöds alla vandrare på smakprov av ost från Arla. 

 

17/5 Kinnemilen i Broddetorp, 

med start vid skolan. Av de 137 

startande var det flera nya 

vandrare, vilket är jättekul. 

Vandringen gick i varierande 

terräng såsom äng, skog och 

mindre vägar. Naturen bjöd på 

blommande träd och en mängd 

olika blommor. 

 



24/5 Det var 101 nöjda 

vandrare som gick utmed 

Vänerns strand på Östra 

Sannorna i Lidköping ut till 

utsiktstornet, förbi nybyggda 

sommarstugor. Det var 

mycket fågelkvitter, några 

vandrare såg strandskator, 

vinden var byig från sydväst, 

men solen sken mellan 

slöjmolnen 

 

31/5 En av årets blåsigaste dagar 

startade 109 vandrare Kinnemilen 

i Strö. Man gick på skogsvägar, 

mellan åkrar och ängar och genom 

liljekonvaljskogen. Tyvärr var 

bara ett fåtal blommor utslagna 

vilket innebar att den ljuvliga 

doften av liljekonvaljer lyste med 

sin frånvaro. Den sista kilometern 

på sträckan mötte en kraftig motvind vandrarna men då hade solen 

äntligen börjat värma.  

 

7/6 Vårens sista Kinnemil utgick från klubbstugan i Vinninga med 102 

startande. Vädret var ganska 

blåsigt men utan regn. 

Vandringen hade ny 

sträckning vilket var mycket 

uppskattat av alla.  

Väl tillbaka till klubbstugan 

bjöds vandrarna på 

kaffe,smörgås och kaka. Att 

sitta ner en stund och 

småprata över en kopp kaffe 

ger en stor gemenskap. Vi 

önskade därefter varandra 

en bra sommar. 



Tjej 7 sjuan 5 maj 2015 
 

Tjej-sjuan hade i år endast 77 startande. Spöregn före och efter 

vandringen skrämde säkert bort många intresserade. Tjejsjuan-gruppen 

beslutade vid ett möte efter vandringen att låta arrangemanget vila för 

att avvakta och se om förutsättningarna ändras i framtiden. 

Styrelsen beslutade att hälften av resultatet, 1000:- går till bröstcancer-

forskningen och 1000:- till Lundsbrunns IF:s ungdomsverksamhet. 

 

 

Gökotta 6 juni 
 

11 morgonpigga medlemmar gav sig på nationaldagen upp till 

Kinnekulle för att fira gökotta. Under vandringen från 

Kinnekullegården till Salen hördes faktiskt göken! Väl framme intogs 

fika under gemytliga former. Vägen tillbaka gick via utsiktstornet och 

regnfropparna hann inte falla innan vi nått bilarna. 

 

 

Endagsvandring på Hökensås 14 juni 
 

Det var ett perfekt vandrarväder, när 14 deltagare från klubben 

träffades klockan 8.00 vid Coop i Skara, för att samåka till Hökensås 



och vandra. Vandringen gick på västra Vätterleden. En krävande 

vandring, som gick både uppför och nerför men med fantastiska 

naturupplevelser. Deltagarna 

fick en karta, där man kunde 

se och läsa om sevärdheter 

utmed leden. Vi passerade 

bland annat Rännestenen, ett 

stort flyttblock från istiden. 

Utmed vägen lyste ginsten 

med gula och skvattramen 

med vita blommor. En gök lät 

sig höras bland fågelsången. 

Leden följer en vacker ås med 

tallskog och mattor av renlav. Extra roligt blev det när vi fick berättat 

för oss vad lavar och växter hette utmed leden. Framme vid sjön store 

Grubben passade det bra med lite vila och fika. Vi fortsatte mot 

Caravan clubs camping Hökensås. Där dagen avslutades med grillat 

och applåder till Helena och Håkan Hermansson för en trevlig och 

givande dag. 

 

EVG-vandringen i Holbaek 22 – 25 maj 2015 

Under helgen 22-25 maj, hölls den årliga EVG (Europa 

Volkswandertage) vandringen. I år var det Danmark som var värdland. 

Från Sverige åkte en buss vandrare från vandrarklubben Lundsbrunn. 

Nämligen 34 personer. I en EVG vandring kan man välja mellan att 

vandra 7km, 14km, 21km eller 42 km. Den vandrarförening som 

vandrat flest mil under de två dagar, som vandringarna pågår blir årets 

europeiska vinnare. Länder som var representerade var Österrike, 

Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Danmark, Canada och Sverige. Flera av 

dessa länder hade mer än ett lag representerat. Runt 700 personer 

vandrade varje dag. Sverige med Vandrarklubben Lundsbrunn kom på 

en hedrande andra plast inte långt efter det vinnande laget Polheim i 

Tyskland. Vandrarklubben Lundsbrunn hade tillsammans vandrat 903 

km under dessa dagar. Vi svenskar var mycket stolta och förvånade 

över denna fantastiska placering. Under söndagens prisutdelning satt vi 

mycket spända under en lång tid, då de började med att dela ut priser 

för den grupp som kom på 20 plats. Desto längre fram i prisutdelningen 



man kom, desto mer steg spänningen hos oss Svenskar. När andra 

priset delades ut och vandrarklubben Lundsbrunn ropades upp, gick 

ordföranden Håkan Hermansson fram och mottog priset i ett härligt 

vrål från alla 500 som befann sig i gymnastikhallen. 

Nästa år 2016 står Vandrarklubben Lundsbrunn som värd för EVG 

arrangemanget. 

Under dagarna hos danskarna i Holbaek har vi fått ett stort gensvar från 

de övriga länderna. De 400 flyers med information om nästa års 

vandring på Kinnekulle under pingsten, som vi hade med oss försvann 

på några timmar. Så nu får vi skicka flyers till de länder som är 

intresserade. 

Detta är ju en vandring som alla är välkomna att vandra och som lockar 

mycket folk. Om vandrarklubben Lundsbrunn kommer att lyckas 

försvara andra platsen eller ta hem första plats återstår att se. 

Fantastiska upplevelser har vi fått med oss från härliga Holbaek i 

Danmark./Helena Hermansson 

 



Kommande aktiviteter 

 

Kulturvandring till Remningstorps 

arboretum den 9 augusti. Vi samlas vid 

Coop Skara 09.00 för samåkning till 

Flämslätt. Därifrån vandrar vi till 

Remningstorps arboretum. Vandringen 

är sammanlagt ca 5 km. Vårt medhavda 

fika avnjuter vi på Bockön, som är en 

liten udde i Acksjön. 

 

Höstens första 

Kinnemil går den 18 

augusti vid Sjölunda i 

Lidköping.  

 

Tjejgåing planeras i 

augusti. 
 

 

 

 

Sverigevandring och European Walking Day  
den 6 september i samband med Kinnemilen i Gössäter. 
 

Nattsmyg den 25 oktober med Matti Larsson 070-5244161 

 

Medlemskväll  den 20/10 på Klostrets Kafé i Blomberg, där vi 

serveras soppa och underhålls av Tomas Landahl. Anmälan till Helena 

och Håkan Hermansson Tfn 0708284829 

 

Tomtemarchen den 13 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 kom ihåg att 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 Cal-Åke Mowitz. 

 

Du har väl inte missat … 
… vår 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! 

 

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 
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Kinnemilar hösten 2015 
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00 

 
Startplats     Skyltat från  

16 aug  Sjölunda    Väg mot Läckö  

Ann -Sofie och Johan Svensson  

Tfn 0705674040  

 

23 aug  Öglunda    Väg 49, Varnhemskorset  

Tomas Rigland  

Tfn 0705160414  

 

30 aug  Lidköping, Kartåsen   Väg 44, Ridhuset  

Väg 184, Sävarekorset  

P-O Johansson 0707471664  

 

6 sept  Gössäter    Väg Hällekis-Götene, Forshemskorsen 

Ingår i Sverigevandringen   Maritha Hellqvist och A-C Granander 

och European Walking Day  Tfn 0705441125 och 0703887549  

 

13 sept  Skara, Sommarland   Skara-Skövdevägen  

Lennart Gustafsson  

Tfn 0703316749  

 

20 sept  Hindens Rev   Söne Kyrka  

Håkan och Helena Hermansson  

Tfn 0708284829  

 

27 sept  Järpås    Väg Lidköping-Vara, Järpåskorsen      

    Ingela och Chatarina Sekund  

Tfn 0706964763 och 0722470268  

 

4 okt  Källby Dafgårds   Väg 44, Källbyrondellen  

Bo Hellqvist och Matti Larsson  

Tfn 0701890802 och 0705244161  

 

11 okt  Hornborga, Fågeludden   Kenneth Sandahl  

Tfn 0705626483  

 

 

18 okt  Kvänum, Oltorp   Helena och Håkan Hermansson  

Tfn 0708284829 

                                                                                                

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
Sommar, sommar , sommar …  

 
 
 
 
 

…som en dröm du bleknar bort 
Du är alltför, alltför kort! 


