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Styrelsens sammansättning 2020
Ordförande: Håkan Hermansson
Vice Ordförande: Per-Olof Johansson
Sekreterare: Bo Hellqvist
Kassör: Leif Augustsson

Styrelseledamöter: Eva Bergström Bryngelsson, Jan-Åke Karlsson, Ann-Charlotte Granander
Suppleanter: , Matti Larsson, Irma Särnqvist, Åke Bryngelsson, vakant

Kontaktpersoner
Kinnemilskärran:

Jan-Åke Karlsson

0703015039

Stavgång:

Gunnel och Lennart Gustafsson 0511–13611

Klubbhusansvarig:

Håkan Hermansson

070828 48 29

Vandrarnytt, Facebook:

Helena Hermansson

0706409000

Hemsida:

Johan Svensson

0705674040

Medlemsavgift
100kr/år för medlemmar över 20 år, övriga gratis
Inbetalas på BG: 5207–6114
Glöm ej skriva Namn, Adress och Telefonnummer.
Klubben är ansluten till Svenska Gång och Vandrarförbundet och Svenska Folksportsförbundet.

Postadress:
Vandrarklubben Lundsbrunn
Norra Härene Björkhaga
531 92 Lidköping

Din medlemsavgift på 100: - är viktig och gör
mycket för föreningen, glöm inte betala in
den!

Ordförande har ordet
Välkommen till ett nytt spännande vandringsår, men först skall vi blicka tillbaka på ett
lyckat år. Vi har för första gången placerat oss 1:a i Svenska Gång och Vandrarförbundets
aktivitetstävling. Dessutom blev vår förening utsedd till årets vandrarförening av Svenska
Folksports förbundet.
Årets kinnemilar kommer att ha samma starttid som förra året 8.30-11.00. Inga
vätskekontroller kommer att finnas utmed banan.
Vi kommer sälja korv och ha dagens fråga vid målet. Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Vi skall genomföra en 3 dagars vandring den 11–13 juni på Kinnekulle med start och mål i
Hällekis skola. Där behöver vi ha hjälp av våra medlemmar för att kunna genomföra detta
arrangemang. Jag kommer att informera mer om detta på vårt årsmöte som vi har flyttat
fram till den 15 april i Lundsbrunns spa och resort. Glöm ej att anmäla er till detta för
matens skull.
Nu hoppas jag vi får ett lika bra kinnemils år2021. Förra året hade vi ett snitt under våren på
184 vandrare per vandring och under hösten höll vi ett snitt på 182 vandrare, vilket är ett
fantastiskt bra resultat. Detta år har vi hittat tre nya vandringområden att upptäcka.
Hangelösa, Vättlösa och Norra Lundby.
När ni nu läser årets första vandrarnytt hoppas jag ni får en trevlig läsning. Glöm ej de olika
anmälningstiderna till alla årets
arrangemang. Hoppas vi ses på
medlemsvandringen den 14 mars och
att vintern då har släppt sitt grepp om
oss.

Vandringspokalen som Vandrarklubben
Lundsbrunn blev tilldelade av Svenska
folksportsförbundet 2020.
Finns att beskåda i klubbstugan och på
årsmötet.

Dragning på startkorten hösten 2020
2000:-

Ingegerd Svensson

1500:-

Ulla Nilsson

1000:-

Leif Augustsson

500:-

Marita Larsson

500:-

Monica Augustsson

500:-

Kristin Magnusson

500:-

Christina Larsson

500:-

Ulla-Britt Larsson (073)

200:-

Birgit Augustsson

200:-

Elisabeth Walette

200:-

Johan Larsson

200:-

Anette Bergqvist Marberg

200:-

Dagmar Grahn

200:-

Ellen Välijeesjö

Dragning på Västgötavandringen våren 2020
100:-

Birgitta Andersson

100:-

Karin Hyllenstrand

100:-

Torbjörn Schöld

100:-

Barbro Mattson

100:-

Anna Hartman

Vinsterna kommer från Rydéns fashion och Intersport.
Extrapriser från Kinnemils startlistorna 2020
Kåsor
3207

Annelie Lagerlöv

1949

Göte Johansson

2498

Elisabeth Schnell

Svenska gång och vandrarförbundets årliga aktivitetstävling i Sverige
där föreningarna skickar in sina publika vandringsarrangeman och där
den förening som har haft flest deltagare under året vinner tävlingen.
Lundsbrunns vandrarklubb placerade sig på första plats 2020.
Stort grattis till alla våra vandrare som har deltagit i denna utmaning
och gjorde så föreningen vann.
Det var 15 föreningar som rapporterade in sina arrangemang.
Resultat för de fem första föreningarna
1:a Vandrarklubben Lundsbrunn 5181 deltagare
2:a Billingens Vandrarklubb

4304 deltagare

3:a Stockholms vandrarförening

2970 deltagare

4:a Engelholms vandrarförening

2431 deltagare

5:a Sävedalens AIK

1172 deltagare

Om ni gör någon egen vandring under året med minst 5 personer,
skriv upp och redovisa det till styrelsen vid årets slut. Dessa
vandringar får också räknas med i aktivitetstävlingen.

Vi startar året 2021 söndagen den 14 mars med den första
efterlängtade vandringen som i år blir till Sotaliden, Stolan och
vi vandrar 3,5 – 4 km.
Vi samlas vid Coop Skara kl.09.00

Stolan
Välkommen till Stolan, ett av de många stenbrotten runt Billingen. Vandringsleden
börjar på kalkstensnivån och går genom alunskiffern till sandstensnivån och tillbaka
igen. Längs vandringsleden finns gruvgångar kvar från den tid då man bröt kolm ur
alunskiffern för att försöka utvinna radium. Den oljerika skiffern har också använts som
bränsle i de ugnar som man brände kalk i. Det finns stora högar av bränd skiffer längs
leden, s k rödfyr. En laddad kalkugn finns i områdets östra del.

Lisbeth Ehrnberg ansvarar för vandringen. (tel. 073–0449012)

Kroppefjäll

Till alla medlemmar!
Kallelse till kombinerat årsmöte och medlemsträff med
Vandrarklubben Lundsbrunn
Plats: Lundsbrunn spa och resort
Torsdagen den 15 april kl.18.00
Årsmötesförhandlingarna startar Ca 19.00
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 1 timme före
årsmötesförhandlingarna i lokalen.
Anmälan till medlemskvällen senast 1 april 2021
till Håkan Hermansson 0510–535087
Kl. 18.00
ca kl. 19.00

Äter vi en buffé tillsammans till självkostnadspris
200: Dragning bland inkomna noteringskort för vandringar
under 2020.
Utdelning av Ulla Dirfeldts hederspris
Årsmötesförhandlingar
ca: kl.20.30

Avslutande kaffe och kaka

Ni som endast deltar i årsmötet gör det kostnadsfritt

Välkomna!
Styrelsen

Vandrarklubben Lundsbrunn
Kinnemilar våren 2021
Motion och upplevelse. Starttid 08.30-11.00
Samtliga kinnemilar är även IVV-vandringa

14 mars
21 mars

Startplats
Medlemsvandring Billingen
Hangelösa Bygdegård-IP

28 mars

Söne fotbollsplan

5 april
Norra Lundby
(Annandag påsk) I samarbete med
N Lundby sockengille
11 april
Lundsbrunn Padelhall
18 april

Albionstugan Brunnhemsberget

25 april

Vättlösa Momossen

2 maj

Hasslösa

7-9 maj
9 maj

3-dagars Brantevik Österlen
Torp Öglunda

16 maj

Sjölunda skola

23 maj

Simsjön Skövde stora badplatsen

30 maj

Tranum Kyrka

6 juni

Gökotta Kinnekullegården

11 juni
12 juni
13 juni

Tredagars Kinnekulle Hällekis skola
Tredagars Kinnekulle Hällekis skola
Tredagars Kinnekulle Hällekis skola

Skyltat från
Samling Coop Skara 09.00
Väg 49 Skara/Lidköping
Håkan Hermansson 070-8284829
Örslösa kyrka
Susanne Henningsson 073-3540318
Väg 49 trafikplats Axvalla.
Carl Ekström 070-5890204
Väg mot Sörbovallen
Kicki o Roger Olsson 070-3835938
Stenstorp
Eva Johansson 073-3994037
Gamla E20 Vättlösakorsning.
Per-Olof Johansson 070-7471664
Väg 49 Skara/Lidköping Ardala korsning.
Leif Augustsson 070-3419159
Väg 49 Varnhemskorsnngen.
Håkan Hermansson 070-8284829
Väg Lidköping till Läckö
Chatarina Sekund 072-2470268
Väg 49 Våmb
Roger Andersson 073-0740459
Heidi Hellqvist 070-3649303
Väg 44 och väg Örslösa Tun
Göran Digerstedt 073-0704244

Start: Kl.18.00 5 och 10 km
Start: 08.00 25 km, 08.30-11.00 5 & 10 km
Start: 08.00 25 km, 08.30-11.00 5 & 10 km
Håkan Hermansson +46(0)708284829

Kinnemilar hösten 2021
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-11.00
Samtliga Kinnemilar är även IVV vandringar

Startplats

Skyltat från

8 aug

medlemsvandring Surö bokskog

Samling Rasta Götene 09.00

15 aug

Lidköping stadsnära lantgård

Väg mot Läckö Råda rondellen
Kirsten Eriksson 076-3474560

22 aug

Gössäter

Väg Källby/Hällekis, Götene/Hällekis
Marita o Bo Hellqvist 070-5441125,
070-1890802

29 aug

Sparresäter f.d skogsbruksskola

Lerdala och väg Götene/ Timmersdala.
Per-Olof Johansson 070-7471664

5 sept

Järpås idrottsplats

Väg 187

I samarbete med Wedumsdalens nejder.

Chatarina Sekund 072-2470268

Ingår i Sverige vandringen och European Walking Day.
12 sept

Skara Katedralskolan

Väg Lidköping/Skara
Ulla-Britt Larsson 073-3863260

19 sept

Otterstad kyrka

Väg Lidköping/Läckö
Eva Filipsson 070-3080474

26 sept

Källby Dafgårds parkeringen

Källby rondellen
Mats Larsson 070-5244161

3 okt

Filsbäcks badet

Filsbäck
Göran Digerstedt 073-0704244

8-10 0kt

3-dagars Brantevik Österlen

10 okt

Petersburg Skara

Väg Skara/Falköping
Lennart Gustavsson 073-0411737

17 0kt

Vinninga klubbstugan

Vinninga ICA-affären

Föreningen bjuder på korv med bröd, kaffe och kaka.

Styrelsen: Håkan Hermansson 070-8284829

31 okt

Nattsmyg, Råbäcks f.d Turisthotell

Mats Larsson 070-5244161

12 dec

Tomtemarsch Lundsbrunns bygdegård

Håkan Hermansson 070-8284829

V

år 3-dagars resa, blir till Brantevik, Österlen,
Skåne. 7–9 maj och 8–10 oktober 2021
Vi har 34 platser per gång så först till kvarn……

Vi kommer bo på Brantevik Råkulle vandrarhem.
Vi har med Guiden Jan Nilsson som även var vår guide på Värmlands resan, för er
som var med då.
Första dagen vandrar vi förbi Kåseberga och Ale stenar C: a 5km
Andra dagen startar strax utanför Simrishamn och går till Kiviks musteri. Förbi
Baskemölla, Vik och Stenshuvud nationalpark c: a 15 km. Här finns ett alternativ vid dåligt
väder eller för dig som vill gå en kortare sträcka, Backaleden/Skåneleden som följer
Verkeåns dalgång Ca 6 km.
Söndagens vandring går från Skillinge till Sandhammarens
fyrplats C: a 11 km. Bussen lämnar av vandrare längre fram
på leden för de som väljer kortare vandring.
Pris ca. 2000 -2500:-/ per person. I detta ingår boende med
sänglinne, städning, frukost, lunchpaket och buss. Här
tillkommer pris för middagar som du väljer själv på valda
restauranger.

Anmälan till Per-Olof Johansson på Tel. 070-7471664
Vi behöver ha anmälan för båda resorna före 20 april 2021
p.g.a. av rådande pandemi och vaccinations hastighet följer vi
folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Gökotta!
Vi firar traditionsenlig gökotta på Kinnekulle. Vi träffas
vid Kinnekullegårdens parkering kl. 07.00 på
nationaldagen söndagen den 6 juni.
Vi går en kortare vandring på 4–5 km medtag eget fika
och kikare!

Stavgång i Petersburg, Skara
Gunnel och Lennart Gustavsson ansvarar för den populära stavgången.
Starttid: 09.30 och anordnas alla måndagar från september till maj. Vandringen
kan genomföras med varierande längd på sträckorna.
2020 arrangerades 30 vandringar med 1050 startande.

Ni glömmer väll inte att skriva upp era vandringar under året både
dom ni går med oss och de som ni själva genomför. Noteringskortet finns att
hämta hem på hemsidan eller i starten vid Kinnemilarna. På de inlämnade
noteringskorten drar vi vinster på årsmötet. Vinsterna är en lunch för två på
Lundsbrunns spa och resort. Årets vinstvärde är 4800: - Noteringskorten
skickas in till: Irene Johansson, Norrlundavägen 1, 76297 Edsbro

Svingsjön Kroppefjäll Dalsland

Fredagen den 20 augusti gick vi på bussen kl.05.30 i Skara. För att ta
oss 75 mil upp till Sollefteå. På vägen upp stannade vi vid dalaporten i
Avesta för en efterlängtad frukost. I bussen diskuterades vandring och tid
fanns för den som ville sova en stund eller läsa i sin bok. Tiden upp gick
fortare än man tänkt sig, vacker natur svischade förbi utanför bilfönstret.
Tillslut hittade vi till det vandrarhem om skulle bli vårt hem för helgen i alla
fall när vi sov och vilade. Redan på fredagskvällen väntade Sollefteå
vandrarföreningen på oss för en 11 km lång vandring. Då vandrade vi
genom Remsle som ligger norr om Sollefteå. Redan då fick vi veta varför
staden heter nipornas stad. Nipor är höga sandbankar som inlandsisen har lagt av utmed Ångermanälven.
På kvällen första dagen satt vi tillsammans och diskuterade och bara umgicks, kvällen blev inte så sen
eftersom vi visste att vi hade en lång dag framför oss.
Lördagens vandring startade kl. 08.00 för oss som gick 27 km, man kunde även välja 16 km eller 6km. vi
hade beslutat oss för den långa. Vandringen gick norr ut utefter Ångermanälven upp till ED där vi kunde
korsa älven över första bron efter Sollefteå. Utmed älven gick vi förbi många små idylliska sommarstugor,
som hade bastu och badbryggor vid älven. Så himla vackert! På denna sträckan besteg vi flera nipor. Nipor
där man skrapar näsan i marken framför sig, men det var nytt och spännande och orken fanns. När vi
passerat bron bjöds det på en vätske och matkontroll som vi alla väl behövde. Vi satt en stund i solen och
njöt, men visste också att vi hade lång väg kvar. Så påt igen! Nu på våran väg söder ut efter älven kom vi till
en fantastiskt vacker plats Österåsens kurort, gamla fina utsmyckade hus man förstod vilket vackert
sanatorium det en gång varit med vidunderlig utsikt över Ångermansälvens dalgång. Där hade kung Oskar
den andre, vår nuvarande kung och även kronprinsessan Viktoria gjort sina inskriptioner i sten. Här
stannade vi en stund och vilade benen, drack lite från egen medhavd dryck. På vägen ner från Österås
passerade vi Faxälven som här rann ut i den större älven. Nu hade vi gått över många Nipor och vissa av oss
tänkte utan att säga det, varför har de inte lagt banan runt niporna istället, då niporna inte är särskilt breda
utan enbart väldigt höga, på ett ställe kunde man faktiskt gå runt men det visste vi inte förrän efteråt.
Många, många nipor hade vi bestigit där vi kämpat genom sanden som de är gjorda av. vi var rejält trötta
då tog våra vandrarkompisar Carina och Ralfh som vi hade haft sällskap med hela vägen i stort sett fram en
liten flaska och en pytteliten mugg som vi fick något stärkande i och det gjorde susen. Nipan som vi då
besteg gick betydligt lättare. På hemvägen passerade vi Frida Karlssons vackra hus. Hem och vila någon
timma för att sen gemensamt äta middag på restaurang på kvällen. Där flera vandrare från olika föreningar
slöt upp. Trötta ben tog sig för att vila. Nästa morgon gick vi 23 km, då gick vandringen genom vackra
Sollefteå och upp emot Hallstaberget. I denna backen slog Frida Karlsson, Ebba Anderssons löprekord
uppför backen tidigare under uppbyggnadslägret för skidlandslaget. Ingen av oss hade någon fundering på
att slå Fridas rekord. Om sanningen skall fram vet jag inte ens om vi hade orkat gå uppför denna branta
backe. Väl framme i mål fick vi stämplat våra deltagarbevis och kilomterbevis. Eftersom detta är en IVV
vandring där man samlar på stämplade km och får utmärkelser, små märken, pins efter hur långt man gått.
Vissa deltagare hade samlat under lång tid för få ihop så många kilometrar som möjligt. Efter ytterligare en
natts sömn begav vi oss hemåt med många trevliga vandrings minnen och nya bekantskaper med andra
vandrare.

Hälsningar Håkan & Helena Hermansson

Bilder från Sollefteå

Kanske har du gjort en vandring som du tyckte var en
upplevelse, liten eller stor har ingen betydelse. Skriv ned och
lämna in under en vandring. Antingen genom telefonen eller
på papper.

Tredagars Kinnekulle
11–13 juni 2021
Start och mål:

Hällekis skola

Sträckor:

fred. 11 juni: 5 och 10 km
Lör. 12 juni: 5, 10 och 25 km
Sön. 13 juni: 5,10 och 25 km

Startavgifter:

20 kr/dag för 5km sträckan
50 kr/dag för 10 och 25 km

Anmälan:

sker vid starten Hällekis skola

Mat utmed sträckorna:
i startavgiften ingår vätskekontroll och för
10 km sträckan en lättare matkontroll (smörgås. Frukt) vid 25 km
sträckan ytterligare en lättare matkontroll.
Upplysningar:

Håkan Hermansson 070–8284829

Arrangör: Vandrarklubben Lundsbrunn och Destinationsbolaget Läckö
Kinnekulle.

Höstens första medlemsvandring blir till Surö
bokskog och Harnäs udde.

Mer information i höstens vandrarnytt.
Resan till Faro Portugal skjuts upp till 2022 p.g.a. av
rådande pandemi, men Johan och Ann-Sofie väntar
på oss.

