
 

 

 

Vandrarnytt  

Nr 2  

År 2020  

 
 Höst och Vinter  

Kontaktperson  

Håkan Hermansson 

vandring@vandrarklubben.se tel:0510-

535087  

www.vandrarklubben.se  
  

  

  

  

  



 

 

 

  

Styrelsens sammansättning 2020  

Ordförande:         Håkan Hermansson   0708284829  

Vice Ordförande: Per-Olof Johansson   0707471664  

Sekreterare:         Bo Hellqvist               0701890802  

Kassör:                Leif Augustsson         0703419159  

  

Styrelseledamöter: Eva Bergström Bryngelsson, Jan-Åke Karlsson, Ann-Charlotte Granander 

Suppleanter: Matti Larsson, Irma Särnqvist, Åke Bryngelsson   

  

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  

  

Du har väll inte glömt betala din 

medlemsavgift i år!  

100: - för hela året och massa trevliga 

extra material för dig som är medlem.  



 

 

 

 

Ordföranden har ordet.   

Det blev ett annorlunda 2020 än vad vi planerade i styrelsen. Många inställda 

arrangemang och resor. Vi är ändå glada för genomförandet av 10 kinnemilar med ett 

snitt på 172 vandrare. Även ett fint reportage om klubben blev det i NLT onsdagen den 

10 juni, även ett i Lidköpingsextra 25 april. När ni nu sitter och bläddrar i vandrarnytt 

hoppas vi kunna genomföra det tänkta programmet utan några inställda arrangemang, 

men vi får se vad folkhällsomyndigheten hittar på. Helena och jag har varit på semester 

i Gullholmen, Hökensås och Väderöarna, vi har haft tur med vädret, mycket vandring, 

bad och bokläsning. Sommarens författare har varit Gustafson&Kant, Camilla 

Davidsson, Jenny Colgan och Camilla Läckberg. Höstens Kinnemilar kommer att 

genomföras utan korvförsäljning, dagens fråga och vattenutdelning. Glöm därför inte 

att ni tar med egen vätska. Nu hoppas jag vi ses på något arrangemang under hösten. 

Undrar ni övre något får ni gärna ringa och fråga mig.  Ordförande: Håkan 
Hermansson  

Vi startar höstens vandring i Tibro på vackra  

Rankås den 16 augusti 2020  

 

Vi samlas vid Coop i Skara 08.30 obs tiden!  



 

 

 

Rankås anses vara en av Sveriges bästa 

motionsområde. Kom ihåg det så viktiga fikat!  

 
  

DRAGNING PÅ STARTKORTEN FRÅN VÅREN 2020 SAMT  

EXTRAVINSTER FRÅN STARTLISTORNA UNDER SAMMA PERIOD  

2000:- Leif Augustsson                                               

1500:- Anders Sigurd  

1000:- Annika Johnson  

500:- Gullvi Andersson                                                            

500:- Maria Sigurd  

500:- Lars-Åke Andersson  

500:- Ulla-Britt Larsson (073..)              Forentorpa ängar.                                                

500:- Claes-Göran Eriksson   

500:- Anders Johnson                              

200:- Ulla Berg   

200:- Weronica Ehn                                

200:- Pontus Sjögren  

200:- Ingrid Persson  

200:- Lillemor Gustafson  

200:- Inga Pettersson                        Gökottan                                                     Gökottan  

200:- Gunilla Andersson   

Kåsa/vikmugg                                       



 

 

 

2 Helena Hermansson                                        

333 Leif Augustsson   

1236 Kerstin Hagberg  

716 Sture Fredriksson  

1734 Ulrika Rask  

                                                                                                                                                      

Vitsippsvandringen i Råda  

  

                                                                                                                                                      

  

           

  

  

Kinnemilar hösten 2020  
  

Motion och naturupplevelse i skön harmoni.  

  

                 Starttid 08.30-11.00  
  

                
  
  

 Startplats                                                                            Skyltat från  
  
23 aug      Vinninga Gamla IP                                          Väg 49 samt Vinninga centrum.                                                 

Leif Augustsson 070-3419159  

  

30 aug      Råbäcks Hamn                                                 Väg Källby - Hällekis  

                                                                                      Maritha o Bo Hellqvist 070-5441125, 070-1890802  

  

6 sept        Hålltorp Lindärva                                           Väg 49 avfart Saleby  

                   Ingår i Sverigevandringen och                      Håkan Hermansson 070-8284829  

                   European Walking Day                                  Helena Hermansson 070-6409000  

’  

13 sept      Flämslätt Stift och Kursgård                        Följ ordinarie vägskyltar.  

                                          Bo Hellqvist 070-1890802  

  

20 sept      Larv Hedensborgs IP                                     Väg 47 Vara-Falköping  



 

 

 

                                                                                             Sverker o Lotta Alfredsson 070-9174174, 070-9174175  

  

27 sept      Sjölunda Skola                                               Väg Lidköping-Läckö  

                                                  Chatarina Sekund 072-2470268  

  

4 okt          Filsbäck badet.                                               Filsbäck  

                                                  Göran Digerstedt 073-0704244  

  

11 okt       Traneberg Läckö Golfklubb                         Väg Lidköping – Läckö.  

                                                Roger Andersson 073-0740459                                            

Heidi Hellqvist 070-3649303  

  

18 okt       Vinninga klubbstugan                                  Vinninga, ICA-affären  

         Styrelsen  

                                                    Håkan Hermansson 070-8284829  

  

Vandrinngsresa till Svingsjön, Kroppefjäll, Dalsland  

Lördagen 8 augusti 2020   

 

Vi åker:             07.00 från Lundsbrunn  

07.15 Från skara busstation  

     07.45 Från Lidköping resecentrum   

Bussresan kostar 100: -  

  

  



 

 

 

Ni kan även följa med på denna vandringresa genom att åka i 

egen bil efter bussen om så önskas. Ett alternativ i dessa tider.  

Vi får heller inte komma in, ett så stort sällskap på någon 

restaurang. Föreningen bjuder på korv och bröd, men tag ändå 

med egen fika att njuta av under dagen.   

Vandringen kan varieras från 5 km – 14 km   

Vid anmälan anges påstigningsplats och om ni åker buss eller 

egen bil  

Anmälan till Håkan och Helena 0510–535087  

Nattsmyg 25 oktober 2020  

Start vid f.d. Råbäcks turisthotell, munkängarna. Kl. 

17.30-18.30  

 

Här får alla deltaga och glöm inte barnen som tycker 

denna kortare vandring i mörker är en spännande 

upplevelse.  



 

 

 

I startavgiften 30: - (barn under 15 år gratis) ingår korv 

med bröd och fina priser i tipspromenaden.  

Välkomna!  

 
  
  

Vår alltid så trevliga medlemskväll!  

12 november 2020  

Lundsbrunns Kurort Buffé, 

kaffe och kaka.  

Hemligt uppträde är bokade.  

Pris: 200: -  



 

 

 

 

Välkomna!  

                              Anmälan till Håkan och Helena 0510–535087  

                                                    Senast 27/10–2020  
  
  

Nu kan vi bara hålla tummarna för att folkhälsomyndigheterna höjer maxgränsen 

på 50 personer i större sällskap, för annars går det inte att genomföra vår 

medlemskväll, då vi oftast blir uppemot 150st.  

Tomtemarschen 13 december 2020  

 
  

Start: 16.00 – 17.00   

Vi vandrar en kortare sträcka på 3 km innan start finns 

möjligheter till lotteriköp.  

Vandrarklubben Lundsbrunn bjuder på gröt i mål.   



 

 

 

Vandringen är gratis för alla medlemmar.  

     

Vandrarklubben Lundsbrunn vill TACKA er 

alla som gör det möjligt att ha våra  

vandringar. Ni som hittar nya fina ställen att  

arrangera dem på, ni som engagerar er för att 

genomföra dem, ni som står i starten, ni som  

tar emot vandrarna i mål. Ni är många som är  

delaktiga i våra Kinnemilar. Föreningen vill 

tacka er genom att bjuda till jullunch i 

Lundsbrunns bygdegård   

Kl. 13.00 den 13/12 – 2020  



 

 

 

 
  

  

För denna jullunch behöver vi en föranmälan.  

Till Håkan Hermansson senast 1 dec-2020 Tel: 

0510–535087  

I år kommer vi att ha vårt planeringsmöte för nästkommande års 

kinnemilar, (vår och höst 2021) redan tisdagen den 20 oktober  

2020 i Norra Härene bygdegård, p.g.a. att vi har fått en 

gemensam kalender för hela Sveriges alla vandringar som ges ut 

av Svenska gång och  

vandrarförbundet och 

Svenska  

folksportsförbundet. 

Kalendern behöver tryckas 

innan årets  

slut. I kalendern vill vi 

givetvis  

ha med våra vandringar då 

vi är en av Sveriges 

ledande vandrarföreningar.  

  
  
  



 

 

 

Hjälp oss!  

Vi behöver alltid bli fler som hjälper till vid Kinnemilsvandringarna.   

  

Detta kanske du kan hjälpa oss med?  

# Du kan gå vandringen som förste man på morgonen för att se att alla markeringar är   

bra uppsatta  

# Du kan sitta i starten och ta emot startavgiften  

# Du kan sälja korv  

# Du kan också gå som eftergångare och samla in de röda markeringarna  

  

För detta får du gå vandringen utan kostnad men du är ändå med på alla utlottningar. 

Kanske har du en härlig promenad som du gärna vandrar och där vi kan hjälpas åt att 

lägga en kinnemilsvandring. Nya platser är alltid av intresse. Din vandring behöver inte 

vara en mil eller fem kilometer utan det får vi ordna under planeringen av vandringen hur 

vi lägger stigar för att får ihop till önskade längder.  

Du kan alltid prata med någon i styrelsen för att få reda på hur man gör för att lägga en 

vandring.  

  

Hör gärna av dig, vi hjälper dig!  

Resan till Österlen har blivit flyttad till 2021.  

Då kommer vandrarklubben Lundsbrunn arrangera 

två resor en på våren 7–9 maj och en på hösten 8–10 

oktober.  

Varje resa kommer dock maximeras till 34 deltagare 

åt gången.  

Anmälan kommer tas emot efter att nästa 

vandrarnytt har sänts ut till alla medlemmar våren 

2021.  



 

 

 

 

Hur blir det då med resan till Faros Portugal?  

Vi tänker oss att kunna åka till Faros nästa höst. Hösten  

2021. Allt handlar ju om rådande regler för resmöjligheter 

till och från Sverige och Portugal. Mer information får ju 

komma i nästa vandrarnytt helt enkelt.   

  

  



 

 

 

 

Götala                                            Simsjön        

  

  

kållandsö 
  



 

 

 

  

  

Ordförande Håkan Hermansson                         Bölaholm Götene                 

Råda Stadsnära Lantgård 
  

                                                                                                                              

                                                                                                               

                                                      

  

      

  

  

  

  

             



 

 

 

 

Simsjön Skövde                                               Tranum  

Otterstad                                                                      Norra Härene   

 
                                                                   

                                                                                 



 

 

 

 

  

Kinnekulle foto: Gullvi Johansson    

  


